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INNLEDNING:
Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere
angitte områder. Jf. Kragerø kommunes delegasjonsreglement av 16.6.2016. Gjennom dette
dokumentet videredelegerer rådmannen noe av sin myndighet videre til kommunalsjefene.

Bakgrunnsinformasjon:
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe består av
rådmann og fire kommunalsjefer. I tillegg er det knyttet en rådgiverstilling til ledergruppa.
Etter iverksetting av OU 2016 er administrasjonen delt inn i følgende kommunalområder:

Helse og omsorg
Tjenestekontor, sykehjem/ hjemmesykepleie, omsorgsboliger, legetjenester, psykisk helse og
rus, koordinerende team, fysioterapi og forebyggende helsearbeid.

Oppvekst
Helsestasjon, barnehager, barnevern, grunnskoler, leirskole, PPT og virksomhet for
kompetanse og integrering.

Samfunn
Eiendom, brann og feiervesen, vei og park, VAR (vann, avløp og renovasjon), bygg og areal,
kultur, bibliotek, og NAV

Stab og støtte
Personal, økonomi, IKT, service og informasjonssenter, dokumentsenter, politisk sekretariat
og skatteoppkrever.

A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON
Etter kommuneloven er all myndighet tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan delegere
sin myndighet med mindre det ved lov er bestemt at myndighet ikke kan delegeres.

Kommunestyret har ved K-sak 77/01, 47/03 samt revidering i K-sak 53/16, i kap. 9 punkt 2
står det følgende om rådmannens mulighet til å videredelegere:
«Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle
enkelt-saker som ansees som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning, så
fremt ikke annet framgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av kommunestyret
eller faste utvalg. All delegasjon fra folkevalgt organ til administrasjonen skal gå til
rådmannen. Rådmannen gis anledning til å videredelegere myndighet gjennom det
administrative delegasjonsreglementet.
Myndighet som delegeres skal rapporteres til rådmannen. Det skal fremgå av vedtaket med
hvilken fullmakt det er delegert i.»

1

Formål:

1.1

Videredelegering til kommunalsjef skjer i h.h.t Kommunelovens § 23 nr. 4.

1.2

Formålet med delegering ned til kommunalsjef er å oppnå en effektiv organisasjon
med rask og effektiv tjenesteyting.

1.3

Kommunalsjef skal gjennom delegering gis den myndighet som er nødvendig for å
sikre effektiv drift av arbeids- og ansvarsområdet.

1.4

Delegeringen omfatter både lover, forskrifter, kommunale vedtekter og annen
myndighet rådmannen tillegger kommunalsjefene.

1.5

Rådmannens delegering til kommunalsjefene vil gå frem av lederavtalen med
rådmannen.

2

Begrensninger

2.1

All delegasjon gjelder saker som ikke er av «prinsipiell betydning», jfr.
Kommunelovens § 23 nr. 4.

2.2

Om en sak har prinsipiell betydning vurderes ut fra vedtakets karakter og
konsekvenser samt i hvor stor grad avgjørelsen anses klarlagt gjennom politiske
vedtak, instrukser eller tidligere praksis.

2.3 Rådmannen kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet.

3

Utøvelse

3.1

Myndighet omhandlet i dette reglementet er delegert fra kommunestyret til
rådmannen. Rådmannen kan instruere kommunalsjefene om bruk av myndighet i det
enkelte tilfellet eller på generelt grunnlag. Tilsvarende kan det foreligge vedtatte
politiske instrukser.

3.2

All delegert myndighet utøves i henhold til vedtatte lover og forskrifter- samt
retningslinjer og instrukser gitt av overordnet organ. Dette innenfor budsjettets
rammer og forutsetninger.

3.3

Kommunalsjef kan videre delegere myndighet omtalt i B pkt. 1.1. Delegert
myndighet skal fremgå av arbeidsavtale.

3.4

Nav-leder har fullmakt til å videredelegere myndighet, omtalt i B pkt.1.1, på det
kommunale tjenesteområdet til både kommunalt og statlig ansatte. Videredelegering
til statlig ansatte vil framgå av eget skriv da disse ikke har kommunal arbeidsavtale.

3.5 Den enkelte kommunalsjef vurderer selv hvorvidt delegert myndighet skal gjelde på

generell basis, eller på spesifikke områder eller tidspunkt.
3.6 Det understrekes at kommunalsjef er ansvarlig for at personell som delegeres myndighet

har nødvendig kunnskap på området til å kunne utøve ansvaret i samsvar med
gjeldende regelverk og rutiner.
3.7

Kommunalsjef har ansvaret for at det utarbeides oversikter over delegert myndighet i
egen virksomhet. Oversiktene sendes til økonomiavdelingen. Endringer rapporteres
fortløpende til økonomiavdelingen som ajourfører oversiktene. Personalavdelingen
sikres tilgang til økonomiavdelingens ajourførte lister. Økonomi- samt
personalavdelingen, er ansvarlige for å kontrollere at anvisninger m.v er
godkjent/underskrevet av ansatt med nødvendig myndighet.

3.8 Videredelegering av myndighet innebærer ikke at kommunalsjef gir fra seg ansvar for det

aktuelle saksområdet.
3.9 Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det nivå som har delegert

myndigheten. Dersom ikke annet framgår av delegeringen, vil dette være rådmannen
i relasjon til kommunalsjef.

3.10

Overordnet nivå kan kreve å få framlagt saker som et underordnet organ har til
behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet nivå vil i denne
sammenhengen være rådmannsnivået, det politiske organ som har ansvar for
saksområdet, eller kommunestyret.

3.11 Der hvor man vurderer å avstå fra å benytte delegert myndighet, skal dette drøftes med

rådmannen.
3.12

Overordnet nivå kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jfr.
Forvaltningsloven § 35. Overordnet nivå vil i denne sammenheng være
rådmannsnivået, det politiske organ som har ansvar for saksområdet, eller
kommunestyret.

3.13 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven, følger de regler som gjelder for slike vedtak.

Enkeltvedtak etter særlover, følger de regler som gjelder for slike vedtak. Dersom det
er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om
hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har
ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette.

Alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken gis
en administrativ behandling, skal refereres i første politiske møte etter at administrativt
vedtak er fattet.
De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane
som supplerer reglene i delegasjonsreglementet.

B. FELLES DELEGASJONSREGLEMENT
1. Økonomi
1.1 Anvisning, vedtak, attestasjoner og bestilling
1.1.1 Rådmannen har anvisningsmyndighet i forhold til alle budsjettansvarene.
1.1.2 Anvisningsmyndigheten delegeres kommunalsjefene
1.1.3 Kommunalsjefene har anledning til å delegere anvisning- og vedtaksmyndigheten videre i eget
kommunalområde, jf. reglementets bokstav A pkt. 3.3 og 3.4
1.1.4 Kommunalsjef tildeles attestasjonsmyndighet i eget kommunalområdet.

1.1.5 Ved fravær er kommunalsjefen ansvarlig for at annen kompetent person med nødvendige
fullmakter ivaretar kommunalsjefens fullmakter.

1.2 Budsjett
1.2.1 Kommunalsjefene kan gjennom året administrativt endre budsjettet innenfor sitt
kommunalområde, unntatt budsjettrammen i seg selv og unntatt endringer mellom
hovedgrupper av kostrafunksjoner som er prinsipielle endringer som tilligger hovedutvalget.
1.2.2 Kommunalsjefen kan i løpet av året disponere inntekter til finansiering av økte utgifter når
disse er en direkte konsekvens av hverandre.

2. Personalfullmakter
I kraft av den instruksjons- og organisasjonsmyndighet som tilligger stillingen, har

kommunalsjefen myndighet til å utøve ledelse og personalpolitikk i henhold til bestemmelsene i
arbeidsgiverpolitikken.

Drøftinger etter Hovedavtalens del B, § 3-1

Drøftinger delegeres kommunalsjef der eventuelle endringer i arbeidssituasjonen kun berører
eget kommunalområde

Omgjøring av stillinger
I formannskapets møte den 05.03.2013, jf. sak 19/13, ble følgende vedtak fattet:
1. Rådmannen delegeres myndighet til å omgjøre kommunale stillinger utfra en faglig vurdering,

samt definerte kompetanse- og myndighetskrav.

2. Med hjemmel i Hovedavtalen skal det gjennomføres drøftinger med aktuelle tillitsvalgte før

stillinger omgjøres. Referat fra drøftingsmøte skal følge den administrative saken.
3. Omgjøring av stillinger vil skje innenfor det aktuelle kommunalområdets økonomiske

rammer. Ovenstående myndighet delegert til videredelegeres til kommunalsjef med de samme
begrensninger/forutsetninger som følger av formannskapets vedtak.

Fullmaktene gjelder ikke:
•

Lønnsforhandlinger etter HTA’s kap. 3, 4 og 5 ivaretas av administrativt
forhandlingsutvalg

Inngåelse av særavtaler i h.h.t. Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen

Oversikt over lover/avtaler/reglementer som forvaltes av
rådmannen og delegeres av kommunalsjefene:
•

Lov om behandlingsmåten i forhandlingssaker (forvaltningsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=behandling

•

Lov om behandling av personopplysninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-1538?q=lov%20om%20behandling%20av%20personopplysninger

•

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven

•

Lov om ferie (ferieloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-2921?q=ferieloven

•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommunelov

•

Lov om folketrygd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-2819?q=folketrygdloven

•

Lov om arkiv https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04126?q=lov%20om%20arkiv

•

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=offentlig%20anskaffelse

•

Hovedtariffavtalen https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonnogtariff/hovedtariffavtalen/hovedtariffavtalen-01.05.14-30.04.18/

•

Hovedavtalen
https://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--ogavtaleverk/hovedavtalen-ks-2018-2019_til-trykk-id-148545_netto.pdf

•

Gjeldende kommunale retningslinjer og reglementer

OVERSIKT OVER DELEGERT MYNDIGHET I DE ULIKE
KOMMUNALOMRÅDENE

Kommunalområdet Helse og omsorg
Lover med tilhørende forskrifter som forvaltes av kommunalområdet
(listen med forskrifter er ikke fullstendig)
•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-2430?q=lov%20om%20kommunale%20helse%20og

•

Lov om vern mot smittsomme sykdommer https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199408-05-55?q=smittevernloven

•

Lov om behandling av personopplysninger https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201806-1538?q=behandling%20av%20personopplysninger

•

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons –
og skolehelsetjenesten https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-191584?q=Forskrift%20om%20kommunens%20helsefremmende%20og

•

Lov om helsepersonell m.v https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-0264?q=lov%20om%20helsepersonell

Lov om statlig tilsyn med helse- og

omsorgstjenesten m.m.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-3015?q=lov%20om%20statlig%20tilsyn%20med
•

Lov om helsemessig og sosial beredskap https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200006-2356?q=lov%20om%20helsemessig%20og%20sosial

•

Forskrift om pasientjournal https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-211385?q=forskrift%20om%20pasientjournal

•

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01928?q=forskrift%20om%20miljørettet%20helsevern%20i

•

Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740

•

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229?q=vaksinasjon

•

Pasient og brukerrettighetsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-0263?q=veiledning%20om%20vaksinasjon%201998

•

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

•

Forskrift om pasientjournal https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-211385?q=forskrift%20om%20pasientjournal

•

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-12-20-1731

•

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember
1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27792?q=kvalitet%20pleie%20og%20omsorg

•

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter
helsehjelp https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03320?q=legemiddelhåndtering

•

Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1393

•

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

•

Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1254

•

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610

•

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932

•

Forskrift om kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-13-

1287?q=forskrift%20om%20øyeblikkelig%20hjelp%20døgntilbud
• Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter
helsehjelp https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03320?q=forskrift%20om%20legemiddelhåndtering

Kommunalområdet Samfunn
Lover med tilhørende forskrifter som forvaltes av kommunalområdet
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensningslov

•

Lov om vegar https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=veglov

•

Lov om vegtrafikk https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=veglov

•

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-1420?q=vern%20mot%20brann%20eksplosjon

•

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygning

•

Lov om eigedomsregistrering https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17101?q=matrikkel

•

Lov om eierseksjoner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-1665?q=eierseksjonsloven

•

Lov om friluftslivet https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftslov

•

Lov om kulturminner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-0950?q=lov%20om%20kulturminner

•

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonslov

•

Lov om jord https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordlov

•

Lov om skogbruk https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-2731?q=skogbruksloven

•

Lov om odelsretten og åsetesretten https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-2858?q=odelsloven

•

Lov om forpakting https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-251?q=forpaktningsloven

•

Lov om forvaltning av naturens mangfold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200906-19-100?q=naturvernloven

•

Lov om jakt og fangst av vilt https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-2938?q=viltloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

Lov om matproduksjon og

mattrygghet mv.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=lov%20om%20plantehelse
•

Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82/§4#§4

•

Lov om eigedomsskatt til kommunane https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-0606-29?q=lov%20om%20eiendomsskatt

•

Lov om folkebibliotek https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20108?q=lov%20om%20folkebibliotek

•

Lov om kulturminner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-0950?q=kulturminne

•

Lov om film og videogram https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-1521?q=lov%20om%20film%20og%20videogram

•

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringslov

•

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=kulturverk

•

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18131?q=lov%20om%20sosiale%20tjenester

•

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=Åndsverkloven

•

Lov om pasient- og brukerrettigheter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-0702-63?q=pasient

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorg
•

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-75

•

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av
betydning for miljøet https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31

•

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12

•

Lov om målenheter, måling og normaltid https://lovdata.no/dokument/NL/lov/200701-26-4

•

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4

•

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilforsvar

•

Lov om folketrygd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-2819?q=folketrygdloven

•

Lov om Husbanken https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-05-2930?q=husbanken

Kommunalområdet Oppvekst
Oversikt over lover med tilhørende forskrifter som forvaltes av kommunalområdet
•

Lov om voksenopplæring https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-1995?q=voksenopplæring

•

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa,
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæring

•

Lov om barnehager https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-1764?q=barnehageloven

•

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=introduksjonsloven

•

Lov om barneverntjenester https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17100?q=barnevern
Uavhengig av kommunens delegasjonsreglement gir Lov om barneverntjenester
barnevernsleder særlige vedtaksfullmakter på klientområdet.
Ved barnevernsleders evt. fravær ivaretas denne rollen av nestleder som da innehar
de lovbestemte vedtaksfullmaktene. Barnevernleder sørger for at overføringen av
fullmaktene, herunder lengden på funksjonsperioden, dokumenteres skriftlig.

•

Lov om pasient- og brukerrettigher https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-0702-63?q=pasient

•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorgstj.

•

Lov om helsepersonell m.v., https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-0264?q=helsepersonell

•

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01928?q=miljørettet%20helsevern

Kommunalområdet Stab og støtte
Lover med tilhørende forskrifter som forvaltes av kommunalområdet
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommunelov

•

Lov om behandlingsmåten i forhandlingssaker (forvaltningsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=behandling

•

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentliglova

•

Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57?q=lov%20om%20valg

•

Lov om stiftelser https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-1559?q=lov%20om%20stiftelser

•

Lov om arkiv https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04126?q=lov%20om%20arkiv

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholholdig%20drikk
•

Lov om serveringsvirksomhet https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-1355?q=serveringsvirksomhet

•

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldreråd

•

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for
mennesker med nedsatt funksjonsevne https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-0617-58?q=representasjonsordning

•

Lov om behandling av personopplysninger https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201806-15-38?q=personopplysningsloven

Lov om endringer i domstolloven m.m.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-62?q=endringer%20domstolloven
•

Lov om vegtrafikk https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-184?q=vegtrafikklov

•

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=skattebetaling

•

Instruks for skatteoppkrevere av 8. april 2014

•

Lov om behandling av personopplysninger https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201806-15-38?q=personopplysningsloven

•

Lov om ekteskap https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-0447?q=ekteskapsloven

•

Lov om vern mot tobakksskader https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-0914?q=tobakkskadelov

