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1. Generelt
1.1.

Hjemmel og formål

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av lov av 25.09.92 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner og aktuelle særlover. Reglementets formål er å sikre at behovet for reell politisk
styring, effektiv vedtaksprosess, effektiv ressursutnyttelse og rettssikkerhet ivaretas.
I dette reglement fremkommer følgende delegasjoner:
- Fra fylkesting til politiske utvalg
- Fra fylkesting til fylkeskommunale foretak (videre benevnt foretak)
- Fra fylkesting til administrasjonen v/ fylkesrådmann
Supplerende bestemmelser knyttet til budsjettfullmakter reguleres i budsjettreglementet.
Paragrafhenvisninger til lovverk er kan oppdateres løpende av fylkesrådmann ved endringer i
lovverk så lenge ikke intensjonene i reglementet endres. Fylkesrådmann kan også tilføre
ytterligere paragrafhenvisninger for å øke brukervennligheten i dokumentet.

2. Saksbehandling og kontroll
2.1.

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet

2.2.

Videredelegering

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter, fylkeskommunale regler og
rutiner samt god forvaltningsskikk og for øvrig innenfor de overordnede vedtak, plan- og
budsjettrammer som fylkestinget har fastsatt.
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Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre annet er uttrykkelig nevnt. Administrativ
videredelegering fastsettes av fylkesrådmann.

2.3.

Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet

2.4.

Omgjøringsrett og kontroll

2.5.

Klage og mindretallsanke

Det organ som har fått delegert myndighet, kan i særskilte tilfeller overlate til det delegerende
organ å treffe avgjørelse i en konkret sak.
Før vedtak er fattet, kan et overordnet organ kreve å få seg forelagt enhver sak til avgjørelse selv
om saken ellers skulle ha vært avgjort av underordnet organ i henhold til delegert myndighet.
Fylkestinget kan når som helst tilbakekalle delegert myndighet som er gitt i medhold av dette
reglement og andre delegasjonsreglementer.

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med
reglene i forvaltningslovens § 35. Slike omgjøringer bør bare skje unntaksvis og ikke uten at det
organ som har truffet vedtaket, blir informert. På vegne av fylkestinget forestår kontrollutvalget
løpende kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for
delegasjonen.

Et vedtak i et fylkeskommunalt råd eller utvalg kan bringes inn for overordnet politisk organ til
avgjørelse dersom minst 30% av utvalgets medlemmer krever det. Krav om mindretallsanke må
fremmes før møtets slutt og protokolleres.
Når det gjelder lovlighetskontroll vises det til kommuneloven.

2.6.

Stemmelikhet.

2.7.

Fylkestingets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i
saksdokumenter.

Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Folkevalgte har fullt rett til innsyn i saksdokumenter med de presiseringer som følger under.
Folkevalgte henvender seg til fylkesrådmannen / den respektive avdelingssjef som har ansvar for
vedkommende folkevalgte organ. Henvendelser skal behandles straks.
Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt til politisk behandling. For saker som avgjøres i
administrasjonen gjelder retten fra det tidspunkt en sak er ferdigbehandlet. Retten omfatter ikke
foreløpige notater, utkast og lignende som er utarbeidet for den rent interne administrative
saksbehandling.
Spørsmål om saker som er under behandling besvares med en kort redegjørelse for
behandlingsmåte, tidsplan o.l.
I utgangspunktet omfatter innsynsretten ikke opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt.
Folkevalgte organer kan imidlertid ved vedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det
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er klart behov ved behandling av en konkret sak, jf. forvaltningslovens § 13 b nr. 2 og 4.
Fylkesordføreren samt kontrollutvalget har rett til innsyn i alle saksdokumenter.
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt
taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Når en sak behandles for lukkede
dører, skal det ikke refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ
bestemmer noe annet.

3. Politiske organers ansvar og myndighet
Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon. Som hovedprinsipp innebærer dette at relevant
politisk organ skal fatte nødvendige overordnede vedtak, foreta retningsvalg, vedta budsjett og
foreta prinsipielle avklaringer innen de rammer som er trukket opp i dette reglement.
Administrasjonen har rett og plikt til å stille i alle politiske fora med de begrensninger som ligger i
kommuneloven. Fylkesrådmannen utpeker selv sine representanter i de ulike fora. Det skal møtes
med personer med nødvendig kompetanse til å sikre politikerne gode faktaopplysninger når de
trenger dette. I fylkesting og fylkesutvalg møter normalt hele fylkeskommunens ledergruppe.

3.1.

Sammensetning av råd og utvalg

3.2.

Fylkestinget:

Opprettelse, nedleggelse og antall medlemmer i råd og utvalg bestemmes av fylkestinget.
Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og kan forlange enhver sak fremlagt til
orientering eller avgjørelse. Fylkestinget kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer
eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv.
Fylkestinget kan delegere myndighet når kommuneloven ikke bruker uttrykket
”fylkestinget selv”, eller når særlov gir myndighet direkte til fylkestinget. Hovedsakelig
forbyr kommuneloven å delegere følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram og årsbudsjett
Innføring av endrede politiske styringsformer
Opprettelse/omorganisering/nedleggelse av faste politiske utvalg
Valg av medlemmer i faste politiske utvalg
Opprettelse av styrer
Overordnede reglementer (også vedrørende saksbehandling i folkevalgte organer)
Retningslinjer for ansattes møterett
Overdragelse av tariffmyndighet
Tilsetting av fylkesrådmann
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•
•
•

Godtgjøring til folkevalgte.
Påse at de fylkeskommunale regnskaper revideres på en betryggende måte
Rollen som regional planmyndighet, herunder vedta regional planstrategi og
regionale planer, regionale planbestemmelser og handlingsprogram til regionale
planer.

Videre skal fylkestinget minimum vedta:
• Strategier og førstegangs vedtak av handlingsplaner
• Fylkeskommunens etiske retningslinjer
• Rammer for låneopptak (gjøres gjennom handlingsprogram)
•
•
•

•

Rammer for garantiforpliktelser og pantsetting.
Investeringsrammer
Formelle samorganiseringer / større samarbeid med andre instanser / kommuner.

Nedlegging eller omgjøring av veger og opptak av veg som fylkesveger.

Ut over dette skal fylkestinget få seg forelagt større saker som binder fylkeskommunen langsiktig
ut over vedtatte planer.

3.3.

Fylkesutvalget:

Fylkesutvalget har et helhetlig og koordinerende ansvar for fylkeskommunens drift.
Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget i:
- Årsbudsjett og økonomiplan
- Saker av økonomisk betydning som ikke har vært tatt opp i økonomiplanen,
herunder også saker med økonomiske konsekvenser når en sak er behandlet av et
hovedutvalg og skal avgjøres av fylkestinget.
- Regionale planer og andre overordnede planer som ikke faller innenfor delegert
myndighet til det enkelte hovedutvalg
- Saker om nasjonale og internasjonale kontakter
- Bygge- og eiendomssaker som ikke er delegert til hovedutvalg gjennom
handlingsprogrammet eller i eget vedtak.
- Sektorovergripende saker og saker som etter fylkesordførerens vurdering, ikke
hører hjemme i noe hovedutvalg.
Fylkesutvalget er gitt avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder:
- Disponering av fylkeskommunens utviklingsmidler til kommuneregionene.
- Innsigelse til, og klage på kommunale og statlige vedtak og planer
- Høringsuttalelser, med unntak av uttalelser som:
o pga høy politisk viktighet må sendes fylkestinget for behandling
o faller innenfor sektorspesifikt delegert ansvar (det vil si at uttalelsen
gjelder det som klart er sektorutvalgets ansvar).
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-

-

-

Vedtak i medhold av KL (kommuneloven) § 13, (hasteparagrafen), når det er
praktisk umulig å innkalle fylkestinget.
Avgjørelsesmyndighet i økonomisaker, slik det framgår av vedtatt
handlingsprogram / budsjettreglement.
Valgansvar når ikke dette ved lov er lagt til fylkestinget.

Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg etter KL § 16 nr. 5 siste punktum når det
gjelder andre organer enn til fylkesutvalget og fylkestinget, herunder også suppleringsvalg
etter to år av representant for elevene, lærlingene og lærekandidatene.
Etter friluftslovens § 24 femte ledd myndighet til å bringe vedtak av fylkesmannen inn for
departementet når vedtakene gjelder ferdsel i utmark etter § 2, annet ledd, ferdsel i
innmark etter § 3, tredje ledd, ferdsel på vei eller sti i innmark etter § 3 a, annet ledd,
regulering av ferdsel på visse friluftsområder etter § 15 og sperring av særlig utsatte
områder etter § 16.
Fylkeskommunens myndighet etter til å påklage enkeltvedtak etter PBL (plan og
bygningsloven) (§1-9). I hastesaker kan fylkesrådmannen påklage, men klagen skal snarest
forelegges fylkesutvalget.
Ansvar etter PBL § 3-4 for ledelsen av arbeidet (herunder fastsette planprogram) med
regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelser etter reglene i kap.
7 og 8.
Myndighet til å anmode om at planarbeid videreføres som regional plan etter PBL § 9-4
Myndighet å anmode at det settes i gang interkommunalt plansamarbeid, samt gi
uttalelser til slike. Fylkeskommunens myndighet til å mekle i interkommunale planer etter
PBL § 9-5 delegeres til fylkesrådmannen i samarbeid med fylkesordfører.
Myndighet til å uttale seg om endringer i vedtatte interkommunale planer etter PBL § 9-6.
Myndighet til å komme med uttalelser til kommuneplaners samfunnsdel og arealdel.
Myndighet til å avgi uttalelser til kommuneplaner etter PBL § 11-4. (Uttalelser til
kommunedelplaner delegeres til fylkesrådmannen innenfor de strategier og vedtak
fylkestinget har fattet).

Fylkesutvalget er fylkeskommunens beredskapsutvalg.
Fylkesutvalget er fylkets eierskapsutvalg. Det vil si at de har et særlig ansvar for å følge opp, og gi
eiers føringer til styret, i ulike foretak, aksjeselskaper o.l. som fylkeskommunen har interesser i.
Alle foretak og AS´er der fylkeskommunen eier 50% eller mer i skal minst en gang i året, eller
oftere om fylkesutvalget bestemmer, møte fylkesutvalget for å rapportere om virksomheten,
strategi, årsrapport og økonomi. Dette gjøres av styreleder.

3.4.

Særskilt fullmakt til fylkesordfører

Fylkesordfører har med hjemmel i kommuneloven §9 nr. 5 fullmakt til å avgjøre saker som haster
og som ikke er av prinsipiell betydning i fylkestingets ferieperioder. Orientering om slike vedtak
fremlegges som protokoll til førstkommende fylkesutvalg.
Fylkesordføreren gis myndighet til å oppnevne fylkeskommunal representasjon i
generalforsamlinger.
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3.5.

Hovedutvalgene:

3.5.1. Generelt om utvalgenes myndighet

Hovedutvalgene er opprettet i medhold av kommunelovens bestemmelser om faste utvalg og er
fylkeskommunens politiske utvalg for de ulike sektorer. Hovedutvalgene har budsjett- og
resultatansvar for de respektive sektorer. Hovedutvalgene er rådgivende organ for fylkestinget og
handler ellers etter de retningslinjer og fullmakter som er fastsatt av fylkestinget.
Hovedutvalgene er møteplass for fylkeskommunens samarbeidspartnere innen utvalgets
ansvarsfelt; organisasjoner, bedrifter, kommuner og innbyggere. Formålet med møteplassen er å
fange opp behov og interesser og fremme kreativiteten i utviklingsarbeidet.
Hovedutvalgene skal innen sine områder:
- Følge opp budsjett og handlingsplaner. Utvalgene kan foreta omdisponeringer innen
rammen av økonomiplan og budsjettreglement.
- Arbeide for å fremme gode strategier, planer og tiltak.
- Løpende rulleringer av vedtatte handlingsplaner.
- Vedta fylkeskommunale priser og stipend innen sitt område.
- Behandle tilskudd innen ulike tilskuddsordninger innen deres område. For beløp under
200 000,- kan tilskudd også gis administrativt så lenge det er innen rammer gitt av
politikerne.
- Føre tilsyn med driften på de sektorer hvor fylkeskommunen har særskilt ansvar for drift
av virksomheter (institusjoner, skoler mv.).
- Avgi høringsuttalelser (store prinsipielle saker videresendes til fylkesutvalget)
- Fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler hovedutvalgene er tillagt
Hovedutvalget skal avgi innstillinger overfor fylkestinget, når det gjelder:
- Forslag om nye/utvidede driftstiltak eller nyanlegg, forslag om nedlegging eller
reduksjoner/ endringer i drift, når slike endringer ikke er hjemlet i vedtatt økonomiplan.
- Strategier og førstegangs behandling av handlingsplaner.
- Øvrige saker som tilligger utvalgets område men som må avgjøres av fylkestinget.
Hovedutvalget kan avgi innstillinger overfor fylkesutvalget (som så sender saken videre til
fylkestinget) når en sak
- Har økonomiske virkninger ut over økonomiplanens rammer (søknader om
tilleggsbevilgninger)
- Gjelder overordnede /sektorovergripende planer
- Gjelder forhold omkring nasjonale/internasjonale kontakter

3.5.2. Hovedutvalget for utdanningssektoren
Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til opplæring.
I tillegg til hovedutvalgets generelle delegasjon jfr. 3.5.1.delegeres utvalget følgende:
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-

Fylkeskommunens myndighet til å gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte
videregående skole. Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å foreta oppdateringer på
bakgrunn av endringer i lov eller forskrift.
Innenfor budsjettrammer foreta oppretting, nedlegging eller konvertering av hele
utdanningsprogram i regionene.
Fylkeskommunens ansvar for fagskoletilbudet etter fagskoleloven § 1a

3.5.3. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse
Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til kultur (herunder bibliotek),
kulturminner, idrett og folkehelse.
I tillegg til hovedutvalgets generelle delegasjon jfr. 3.5.1.delegeres utvalget følgende:
- Fylkeskommunens myndighet etter kulturminneloven § 17, til å undersøke og gi pålegg
om istandsetting av forsømt vedlikehold av fredet bygning, anlegg mv. og oppfølging av
pålegg om istandsetting. Dersom vedlikeholdsarbeidet haster så mye at det ikke er tid til å
legge saken frem for hovedutvalget, delegeres myndigheten videre til fylkesrådmannen.
Hovedutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt pålegg er gitt.
- Fylkeskommunens myndighet etter kulturminneloven § 22 til å avgi høringsuttalelse i
varsel om oppstart av fredning og høring av forslag om fredning.
o Fylkeskommunens myndighet etter kulturminneloven § 22 nr. 4 til å fatte vedtak
om midlertidig fredning inntil saken er avgjort, delegeres til fylkesrådmannen.
Fylkesutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt vedtak er fattet.
- Fylkeskommunen myndighet etter lov om pengespill.
- Myndighet til å fremme saker som påvirker folkehelse innen de oppgaver og med de
virkemidler som fylkeskommunen er tillagt jfr. Folkehelseloven §20.
3.5.4.

Hovedutvalget for samferdselssektoren

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til samferdsel og
kollektivtrafikk, herunder ansvar for å følge opp leveranser fra BRAKAR AS og Statens
Vegvesen.
I tillegg til hovedutvalgets generelle delegasjon jfr. 3.5.1.delegeres utvalget følgende:
- Fylkeskommunens myndighet i saker om behovsprøvd løyve for persontransport i rute
etter yrkestransportloven §13, herunder § 6 (landbasert) og § 7 (sjø).
- Fylkeskommunens myndighet etter § 9 nr. 3 til å gi påbud om dannelse og organisering av
drosjesentraler.
- Fylkeskommunens myndighet etter § veglovens 9 annet ledd

-

Ivareta fylkeskommunens myndighet som vegstyremakt for fylkesveger.
Det politiske ansvaret for trafikksikkerhetsarbeid og vedtar handlingsplan for
trafikksikkerhet.
Utsendelse av samferdselsplaner etter plan og bygningsloven til behandling i
kommuner når prosjektet overskrider 50 mill. kr.
Ansvar for fravik fra tekniske skal-krav i vegnormalene. Det kan ikke vedtas fravik
på krav som er hjemlet i lover, regelverk og forskrifter.
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Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er underutvalg av hovedutvalget og skal samordne
trafikksikkerhetsarbeidet i fylket sammen med andre statlige, fylkeskommunale, kommunale og
frivillige organisasjoner (fylkestingssak 108/07). Herunder fordele tilskuddsmidler til frivillige
organisasjoner og kommuner innenfor de budsjettmessige rammer.
3.5.5.

Hovedutvalg for Miljø, innovasjon og næring

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til næring, regional utvikling,
friluftsliv, jakt og fiske, naturforvaltning (både på sjø og land), vassdrag og vannforvaltning
(utenom plansaker som går til fylkesutvalget).
I tillegg til hovedutvalgets generelle delegasjon jfr. 3.5.1.delegeres utvalget følgende:
- Myndighet etter FL (friluftsloven § 22 til arbeide for å fremme frilufts formål innen sitt
område, og etter nærmere retningslinjer fra departementet, medvirke i saksbehandlingen
i saker som behandles av et statlig organ.
- Oppgaver for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, som departementet tillegger
fylkeskommunen ansvaret for etter FL § 22.
- Myndighet etter FL § 24 til å klage etc. for å ivareta allmennhetens interesser i saker av
interesse for friluftslivet.
- Ansvar for å koordinere og organisere fylkeskommunens deltakelse og virksomhet innen
regional utvikling på de ulike fylkesgrenseoverskridende arenaene.

3.6.

Andre råd og nemnder med særlige fullmakter

Det er opprettet flere råd og utvalg. Rådene er rådgivende, men de får et driftsbudsjett ofte av
Fylkestinget. Rådene skal drives innenfor de rammer de får tildelt. Deres oppgaver følger enten av
lov eller av egne vedtak. Ut over dette har rådene kun rådgivende fullmakt.
Følgelig står her bare eksplisitt nevnt råd / utvalg med særlige faste fullmakter.
Kontrollutvalget har eget reglement.
3.6.1. Administrasjons- og forhandlingsutvalg.
Administrasjonsutvalget er politikernes viktigste møteplass med ansatte. Utvalget følger opp
saker knyttet til Buskerud Fylkeskommune som arbeidsgiver.
Administrasjonsutvalget skal være arena for arbeidstakerorganisasjonenes samarbeid og
medinnflytelse ovenfor politisk nivå. Samtidig presiseres at utvalget ikke erstatter det løpende
arbeid administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene skal ha jfr. avtaleverket.
Herunder skal utvalget:
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-

Være ansattes dialogarena med politikere før vedtak av budsjett og handlingsplan.
Få seg forelagt sykefraværsstatistikker.
Behandle etiske retningslinjer før vedtak i fylkestinget.
Behandle arbeidsgiverstrategi og lønnspolitiske retningslinjer
Uttaler seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor avgjørelsesmyndighet tilligger
fylkesutvalg eller fylkesting.

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker medlemmer med varamedlemmer for 2 år av gangen.
Antallet settes til 2 mindre enn det antall som er politisk oppnevnt.
I saker hvor det kreves formelle uttalelser både fra administrasjonsutvalget og ett eller flere
hovedutvalg, legges samme saksframlegg også fram til behandling i de berørte utvalgene.
Forhandlingsutvalget utgjøres av de politisk valgte medlemmer av administrasjonsutvalget.
Forhandlingsutvalget skal:
1) Fastsette arbeidsgivers forhandlingsrammer og øvrige føringer for lønnsoppgjør. Dersom
rammene ikke overholdes i forhandlingene må forhandlingsresultat forelegges utvalget
for godkjenning.
2) Spille inn arbeidsgivers syn til KS knyttet til forhandlinger og strategier.
3) Utvalget kan også vurdere andre sider ved fylkeskommunens lønnspolitikk.
I motsetning til andre utvalg holdes forhandlingsutvalgets møter for lukkede dører da det
behandler fylkeskommunens forhandlingsposisjon i forhold til fagforeningene.
Forhandlingsutvalget nedsetter blant sine medlemmer en forhandlingsdelegasjon på 3
medlemmer til å forhandle om fylkesrådmannens lønn.

3.6.2. Likestillingsutvalg
Utvalget skal ta initiativ for å få fram saker med betydning for likestillingsspørsmål, både hva
gjelder kjønn, etnisk bakgrunn, legning eller funksjonshemning.
Herunder skal utvalget:
- Fungere som kontaktledd til likestillingsrådet, kommunale likestillingsutvalg og andre
organer/organisasjoner som arbeider med likestillingsspørsmål.
- Følge opp at fylkeskommunen har en god likestillingsprofil.
- I tråd med likestillingslovens intensjoner ta initiativ i saker som fremmer likeverdige
forhold for ulike grupper og kjønn i samfunnet.
3.6.3. Fylkeskommunal klagenemnd
Fylkestinget delegerer til klageutvalget å behandle klager jf. fv. (Forvaltningslovens) § 28 andre
ledd, med mindre annet følger av særlov.
Klagenemnda har herunder ansvar innen følgende saker:
- Klager på enkeltvedtak om bortvisning av elever.
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-

Klage på enkeltvedtak om heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt etter
opplæringslovens § 4-6,
Klager som gjelder "skolens verdigrunnlag og mål " etter § 5 i Lov om folkehøyskoler.
Klageinstans etter § 3-7 i lov om private skoler ved klage på vedtak om skyss i
videregående skole.
Klage på vedtak etter forskriftenes § 3-64 og § 3-66 om fag-/svenneprøven og
kompetanseprøven.
Klageinstans etter Fagskoleloven, og de rammer som er stadfestet i Fagskolen Tinius
Olsen sine vedtekter.
Klagenemda behandler klager på karakterer.

4. Fylkeskommunale foretak
De fylkeskommunale foretak ledes av styrer som rapporterer formeldt til fylkestinget.
Fylkeskommunens foretak forvalter fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen følgende
områder:
- Tannhelseforetaket: All fylkeskommunal aktivitet innen tannhelseområdet.
For å sikre god integrasjon og sikre at fylkeskommunen fremstår enhetlig utad skal foretakene:
- Rapportere til fylkestinget tertialvis som en del av fylkeskommunens ordinære tertial /
årsrapporter. I tillegg avgis egne årsrapporter.
- Presentere årsrapport og strategier presenteres for fylkesutvalget for dialog og videre
føringer. Fremleggelsen gis av styreleder.
- Fremlegge alle saker som relaterer seg til kommuner eller andre myndighetsnivåer for
fylkeskommunens administrasjon for vurdering av om saken skal behandles politisk før
endelig styrebehandling. Fylkesrådmannen skal herunder legge saken frem for politisk
behandling der det er naturlig etter dette reglement.
- Jobbe tett med fylkeskommunens administrasjon slik at fylkeskommunen i størst mulig
grad fremstår som en helhet ovenfor publikum.
- Diskutere strategier, andre styrende dokumenter og andre strategiske forhold med
fylkesrådmann før endelig styrebehandling og eventuell politisk behandling.
- Det avholdes minst et årlig møte mellom fylkesordfører, foretakets daglig leder,
styreleder og fylkesrådmann for å avstemme forventninger og vurdere samarbeidsform.
- Være proaktiv og i tett dialog med fylkesrådmannen / kommunikasjonssjef i saker som
kan ha medienes interesse.
- Bruke støttetjenester (ikt, økonomi og personal) fra fylkeskommunen. Herunder skal
foretakene og deres ansatte forholder seg til fylkeskommunale regler, rutiner og
reglementer der annet ikke fremkommer av politisk vedtak. Dog kan foretakene ha lokale
avtaler, regler og retningslinjer der det er naturlig ut fra tjenestens karakter.
Merknad: enkelte ting over krever vedtektsendring da foretakene i dag har noe friere rammer.

Side 11 av 13

Foretakenes daglige ledere møter på fylkesting og fylkesutvalg så fremt annet ikke er avtalt med
fylkesrådmann.
Foretakenes styrer fatter selv sine interne delegasjonsreglementer.
Det vises for øvrig til selskapenes vedtekter (merknad: disse må revideres opp mot det som her
vedtas).

5. Annen delegasjon
5.1.

Fullmakt i juridiske tvister

Følgende kan hver for seg på vegne av fylkeskommunen foreta anmeldelser, begjøre påtale, vedta
prosesshandlinger, foreta tiltak tvangsfullbyrdelsesloven hjemler, kreve konkurs eller inngå forlik
eller handlinger relatert til dette:
- Fylkesordfører
- Fylkesrådmann
- Daglig leder i foretak (innen deres ansvarsområder)
I rådmannens fullmakt ligger også å begjære påtale etter lov om kulturminner.
For forlik over 0,5 mill. kr. skal saken forelegges fylkesutvalget.
I tvistesaker som er en direkte følge av vedtak i folkevalgte organer, eller er av større økonomisk
betydning for fylkeskommunen, samt i uavklarte saker mellom fylkeskommunen og andre
offentlige instanser skal spørsmålet om å bringe saken inn for domstolene avgjøres av
fylkesutvalget. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om gjenopptakelse av slike saker.

5.2.

Pengekrav (herunder erstatningskrav) - utenrettslig behandling

5.3.

Delegering til fylkesrådmann og styrer i foretak.

I forbindelse med utenrettslig behandling av krav på erstatning eller annen
betalingsoppfyllelse, samt ettergi fylkeskommunale pengekrav, gis fylkesrådmannen/daglig leder
i foretak myndighet til å forplikte fylkeskommunen / ettergi krav for beløp til kr 0,5 mill. Forhold
ut over dette forelegges fylkesutvalget. Innen en beløpsgrense på kr 100.000,- kan myndigheten
videre delegeres.

Innen de rammer som er gjengitt over delegeres fylkesrådmann / styrer for foretak øvrig
myndighet til å fatte beslutninger, binde fylkeskommunen, signere skjøter, signere papirer av
enhver økonomisk karakter (innenfor budsjett) og styre organisasjonens daglige arbeide.
Innenfor veiinvesteringer kan fylkesrådmannen foreta disponeringer for å sikre gjennomføring av
prosjekter innenfor vedtatte intensjoner og rammer, men følgende presiseringer:
- Varig omdisponering maksimalt 3 mill. kr mellom programområder (i sum pr. år pr.
programområde)
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Varig omdisponere mellom prosjekter innen et programområder (f.eks. store
veiprosjekter).
- Midlertidig omdisponere inntil 50% mellom programområder. Tilbakeføring på
følgende år.
- Midlertidig omdisponere fritt innen et programområde. Tilbakeføring på følgende år.
- Binde fylkeskommunen til utgifter innen totalt vedtatt budsjett for prosjekter som går
over flere år.
Det forutsettes at finansieringsplanene og vesentlige forutsetninger for prosjektene sett under ett
ikke endre.
-

Fylkesrådmannen kan flytte budsjettmidler mellom det enkelte år på investeringsprosjekter som
har investeringer over flere år så sant totalbudsjettet for prosjektet og det enkelte års budsjett for
sektoren ikke overskrides.
Følgende delegasjon til fylkesrådmann kan ikke videre delegeres til skolen:
- Myndighet etter å søke om forsøk etter opplæringsloven (til hovedutvalget).
- Myndighet etter opplæringsloven § 3-8 annet ledd til å bortvise en elev fra videregående
skole for resten av skoleåret/kurset.
- Myndigheten til å frata eleven opplæringsretten etter § 3-8.
- Myndighet til å foreta endelig klagebehandling på karakterer
- Fullmakt til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de
utdanningsprogram som er vedtatt i regionene i Buskerud.
Følgende delegasjon til fylkesrådmannen kan ikke videre delegeres:
- Fylkesrådmannen kan i særskilte tilfelle opprette driftsstyrer eller andre former for
kompetansegrupper for særlig å følge opp enkelte deler av virksomheten. Det forutsettes
at slike ordninger ikke fordyrer den samlede drift over tid.
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