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1. HJEMMEL OG FORMÅL  

 

 Formål 
Delegeringsreglementets formål er å fremme korrekt og effektiv saksbehandling, og ivareta hensyn 
til reell folkevalgt styring. Delegeringsreglementet skal gi bestemmelser om hvilke politiske organer 
som har myndighet til å ta avgjørelser på vegne av fylkeskommunen.  

Myndighet til å ta beslutninger ligger i utgangspunktet til fylkestinget, som er fylkeskommunens 
øverste organ jf. Kommuneloven § 5-3. Gjennom reglementet overføres en del av 
vedtaksmyndigheten innen utvalgte områder fra fylkestinget til andre politiske organer og til 
fylkesrådmannen.  

 

 

 Hjemmel 
Delegasjonsbestemmelsen i dette reglementet er utarbeidet på grunnlag av lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven), aktuelle særlover og ulovfestede 
rettsregler om delegering.  

 

2. REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE  

 

 Retningslinjer for bruk av fullmakt  
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lovgiving, vedtak i fylkestinget og god 
forvaltningsskikk.  

 

 Myndighet i enkeltsaker  
Ved delegasjon gir fylkestinget fullmakt til andre organer slik at de kan fatte vedtak på vegne av 
fylkeskommunen. Fylkestinget gir ikke fra seg myndigheten ved delegasjon, men beholder sin 
opprinnelige myndighet. Fylkestinget kan derfor når som helst fatte vedtak på et saksområde som er 
delegert til et annet organ, uten å oppheve delegeringsbestemmelsene.  

 

 Omgjøringsrett  
Et overordnet organ kan omgjøre ethvert vedtak fattet av underordnet organ i samsvar med reglene 
i forvaltningslovens § 35.   
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 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet  
Folkevalgt organ eller fylkesrådmannen som har fått myndighet delegert til seg, kan i særskilte 
tilfeller overlate til det delegerende organ å fatte vedtak i en konkret sak. 

 

 Videredelegering   
Delegert myndighet kan delegeres videre innenfor de rammene som kommuneloven setter.   

 

 Fylkestingets kontroll 
Fylkestinget fører selv tilsyn med at delegert myndighet utøves i samsvar med vedtak. Selv om 
myndigheten er delegert ligger det overordnede ansvaret fortsatt hos fylkestinget.  

Delegert myndighet, gitt i medhold av dette reglement eller andre delegasjonsbestemmelser kan når 
som helst trekkes tilbake.  

 

 Rett til å behandle klage som underinstans  
Den som har fått delegert myndighet er underinstans i klagesaker jf. forvaltningsloven § 33 og 
behandler eventuell innkommet klage. Dette gjelder også når fylkesrådmannen videredelegerer i 
administrasjonen.  

 

 Budsjett- og økonomisaker  
Delegering i budsjett- og økonomisaker skjer gjennom vedtak av økonomireglement (se reglement), 
og i forbindelse med fylkestingets behandling av det enkelte års budsjett.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/e5d358cd36fc4d5c9e26edcda68575d3/201835847-13-okonomireglement-for-trondelag-fylkeskommune-oppdatert-etter-ft-sak-54_18-25.4-786578_1_1.pdf
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3. FYLKESTINGET  

 

 Myndighet  
Kommuneloven § 5-3 slår fast at fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen, og treffer 
vedtak på vegne av fylkeskommunen så lenge annet ikke følger av lov eller vedtak om delegering.   

Fylkestinget delegerer selv vedtaksmyndighet til øvrige folkevalgte organer og til fylkesrådmannen. 
Deler av fylkestingets myndighet kan ikke delegeres i medhold av bestemmelser i kommuneloven.  

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan fylkestinget likevel kreve enhver sak lagt fram for 
seg til behandling. 

 Fylkestinget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler   
 

Fylkestinget fastsetter mål og langsiktige retningslinjer for utvikling i fylket, og har overordnet ansvar 
for tjenesteproduksjon.  

Fylkestinget gjør blant annet vedtak i disse sakene:  

 
Overordnet planlegging og samfunnsutvikling:  

• Regional planstrategi, regionale planer inkl. planprogram, planbestemmelse og 
handlingsprogram (PBL) 

• Strategier, langtidsplaner og andre planer av overordnet betydning 
• Øvrige saker av prinsipiell betydning for fylkeskommunens virksomhet 
• Innbyggerforslag  

 
Fylkeskommunens egen virksomhet:  

• Økonomiplan og årsbudsjett 
• Årsregnskap og årsberetninger   
• Låneopptak og garantier 
• Vedta eierskapsmelding 
• Mål og strategier for virksomhetsområdene 
• Overdragelse av tariffmyndighet  
• Retningslinjer for ansattes møterett i folkevalgte organer  
• Arbeidsgiverstrategiens overordnede del 
• Tilsetting av fylkesrådmann 
• Fastsette økonomireglement og reglement for finansforvaltning  
• Velge fylkesrevisor, påse at fylkeskommunens regnskaper revideres på en betryggende måte 

og at fylkestingets vedtak blir fulgt opp 
• Vedta plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 
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Politisk organisering:  

• Fastsette den politiske organiseringen, og vedta eventuell endring i styringsform 
• Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører  
• Opprettelse/nedlegging eller omorganisering av faste politiske utvalg og 

medvirkningsorganer 
• Opprette og avvikle foretak, selskap, stiftelser og interkommunale samarbeid  
• fastsette politiske reglement, herunder forretningsorden, godtgjøringsreglement og 

delegeringsreglement 
• Oppnevning av representanter til eierorganer i selskap der fylkeskommunen har eierandeler. 

 
 

4. FYLKESUTVALGET  

 

Fylkesutvalget er fylkestingets viktigste politiske hjelpeorgan for helhetlig samfunnsutvikling. 
Fylkesutvalget har samordningsansvar for planlegging og økonomiforvaltning. Utvalget har også et 
overordnet ansvar for politikkområder som dekker flere sektorer av fylkeskommunens virksomhet.  
 
 

 Fylkesutvalget fatter vedtak blant annet i saker som omhandler:  
Økonomi  

• Samordningsrolle i økonomisaker.  
 

Saker med sektorovergripende problemstillinger  

• Plan og bærekraftsmål 
• Folkehelse 
• Klima og miljø 
• Samiske spørsmål 
• Integrering, inkludert overordnede rammer for bosetting 
• Miljøpakken 
• Ungdomsmedvirkning  
• Saker som har betydning for samfunnsutvikling eller regionale forhold utover de 

perspektivene som ivaretas av hvert enkelt hovedutvalg 
 
Fylkeskommunens rolle som planmyndighet  

• Sette i gang arbeid med regional planstrategi og regionale planer inkl. planprogram og 
handlingsprogram 

• Utsendelse av høringsdokument for regionale planer hvis ikke annet er bestemt i 
planprogrammet 

• Sette i gang arbeid av overordnede strategier og handlingsplaner 
• Vedta handlingsplaner til sektorovergripende temaområder der fylkestinget har vedtatt 

overordnede strategier 
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Myndighet i bygge- og eiendomssaker  

• innenfor de gitte rammer vedta forprosjekt rom- og funksjonsprogram med kostnadsramme. 
• vedta igangsetting 
• godkjenne fremdrifts-, økonomi- og avviksrapporter og evalueringsrapport ved utløpet av 

garantitiden 
• vedta enkeltsaker vedrørende omsetning av eiendom innenfor gitte rammer 
• avgi uttalelse til kommunale planer som omfatter fylkeskommunal eiendom 

Uttalelser i høringssaker  
• Avgi høringsuttalelser på sektorovergripende saker, og i andre saker når tidsaspektet tilsier at 

det ikke er mulig å behandle saken i fylkesting eller i hovedutvalg 

Tannhelseområdet  

Internasjonale strategier  

fylkeskommunen eierinteresser i selskap, foretak og foreninger. 

 
Fritak og suppleringsvalg til faste utvalg  

• Behandle saker om fritak fra verv og foreta suppleringsvalg, med mindre det er lovmessig 
påkrevd at fylkestinget vedtar dette selv. 

Saker fra medvirkningsorganene  
• Saker fra eldreråd 
• Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne  
• Ungdommens fylkesutvalg 
• Integreringsutvalg  
• Råd for samiske spørsmål  

 
Lønns- og arbeidsgiverpolitikk  
• Ved henvendelse fra KS, gi uttalelse vedrørende Tariffoppgjør (gjennom KS sitt debatthefte) 
 
 
Kommunelovens § 11-8 (hasteparagrafen) 

• Fylkesutvalget har hastefullmakt etter kommunelovens § 11-8, og kan treffe vedtak i saker 
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. 
 

 Fullmakter etter særlov:  
 
Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til andre politiske organ, har fylkesutvalget 
myndighet i saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 
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o Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 
(se hele loven)  

o Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9.6.1978 nr. 50, jfr. forskrifter om faglig 
ansvarsdeling fastsatt ved kgl.res av 09.02.79. (se hele loven)  

o Vegloven 21.06.1963 nr. 23 (se hele loven)  
o Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 

(jernbaneloven) av 11.06.1993 nr. 100 (se hele loven)  
o Yrkestransportlova 21.06.2002 nr. 45  
o Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28.06.1957 (se hele loven)   
o Tvisteloven av 17.06.2005 nr. 90 (se hele loven)  
o Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) av 26.06.1992 

nr.86 (se hele loven)  
o Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16.06.1961 nr. 15 (se hele loven)  
o Stadnamnlova 18.05.1990 nr. 11 
o Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 24.06.2011 nr. 29 (se hele loven) 
o Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 nr. 79 (hele loven) 
o Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 06.06.2008 nr. 37 

(hele loven) 
o Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) av 15.05.1992 nr. 47 (hele 

loven) 
o Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.1981 nr. 38 (hele loven) 
o Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) av 

06.11.2020 nr. 127 (hele loven) 
 
Noen av særlovene omhandler områder som både er relevant for saker som behandles i 
fylkesutvalget og i enkelte hovedutvalg, og er derfor å finne på flere plasser i reglementet. For en del 
forhold vil det være nødvendig med avklaring fra sak til sak hvilket utvalg som er det riktige. 
Innarbeidet praksis vil være med å skape presedens, som sammen med vurdering av sakstype og 
tidsperspektiv må vektlegges når den politiske saksgangen skal avklares.   
 
 
 

 Myndighet til å innstille i saker til fylkestinget:    
Fylkesutvalget innstiller i følgende saker som fylkestinget skal behandle:  

• når dette er lovbestemt  
• plan- og økonomisaker, herunder saker som har økonomiske konsekvenser utover 

økonomiplanens rammer 
• saker med prinsipielle og/eller overordnede problemstillinger 
• sektorovergripende saker som er behandlet i flere hovedutvalg   

 
 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminner
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminner
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100?q=jernbaneloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100?q=jernbaneloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-86
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=grannelova
https://https/lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79?q=akvakulturloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressursloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lakse%20og%20innlandsfiske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lakse%20og%20innlandsfiske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=Viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127?q=integreringsloven
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5. HOVEDUTVALGENE  

 Generelt om hovedutvalgenes vedtaksmyndighet  
Hovedutvalgene skal med utgangspunkt i eget arbeidsområde bidra aktivt til videreutvikling av 
fylkeskommunens regionale samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. På bakgrunn av fylkestingets vedtak 
av overordnede strategier og planer utarbeider hovedutvalgene handlingsplaner og konkrete tiltak 
som bygger opp under fylkestingets vedtak.   

Hovedutvalgene bør utarbeide strategier og retningslinjer som skal ligge til grunn for 
enkeltvedtakene som fattes, eksempelvis for tildeling av tilskudd. Slike generelle føringer bør i størst 
mulig grad ha et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv.   

Når det ikke er bestemt at fylkestinget selv eller fylkesutvalget skal fatte vedtak, gis hovedutvalgene 
beslutningsmyndighet i prinsipielle saker innenfor sine respektive områder.   

 Økonomi   

Hovedutvalgene kan foreta omdisponeringer innen tjenesteområdene jf. økonomireglementet.   

 Høringer  

Hovedutvalgene kan avgi høringsuttalelser på vegne av fylkeskommunen når høringene gjelder deres 
virksomhetsområder, og de ikke er så overordnet at de må behandles i fylkestinget.  
 

 Myndighet til å innstille til fylkesutvalget og til fylkestinget   

Hovedutvalgene fremmer innstilling til fylkesutvalget eller fylkestinget i saker som ligger til det 
enkelte utvalgets område, når saken kun behandles i ett hovedutvalg.  

I saker som behandles i flere hovedutvalg er det fylkesrådmannens innstilling som ligger til grunn for 
fylkesutvalgets behandling. Hovedutvalgenes vedtak og eventuelle uttalelser fra rådgivende organer 
skal følge saken og være kjent for de som fatter endelig vedtak.   

 

 HOVEDUTVALG FOR KULTUR  
Hovedutvalg for kultur har ansvar for fylkeskommunens oppgaver innen kultur, idrett, friluftsliv, 
frivillighet og folkehelse 

 Hovedutvalget fatter vedtak blant annet i disse sakene   

• Tilskudd- og stipendordninger innenfor kultur og folkehelseområdet etter vedtatte 
retningslinjer  
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• Tilskudd som krever politisk skjønn, jf. økonomiske grenser fastsatt i økonomireglement 
og/eller gjennom vedtak knyttet til økonomi- og budsjettsaker  

• Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske 
rammer fastsatt i økonomireglementet    

  

 

 Fullmakter etter særlov: fatter vedtak blant annet i disse sakene   

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til andre politiske organ, har hovedutvalg kultur myndighet 
i saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9.6.1978 nr. 50, jfr. forskrifter om faglig 
ansvarsdeling fastsatt ved kgl.res av 09.02.79. (se hele loven)  

• Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28.06.1957 (se hele loven)  
• Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) av 20.12.1985 nr.108 (se hele loven)  
• Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28.08.1992 nr. 103 (se hele loven)  

 

  Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker:   

• Overordnede strategier og planer innen kulturområdet  
• Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde  

 

 

 HOVEDUTVALG FOR UTDANNING  
  
Hovedutvalg for utdanning har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til utdanning  

 Hovedutvalget fatter vedtak blant annet i disse sakene   

• Det videregående opplæringstilbudet for kommende skoleår  
• Justering av lokal forskrift for inntak og formidling 
• Justering av ordensreglement 
• Lokal forskrift om fag- og timefordeling 
• Justering av ressurstildelingsmodell for videregående skole 
• Rullering, oppfølging og rapportering av vedtatte handlingsprogram  
• Underveisrapporter på skolebruksplaner  
• Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske 

rammer i vedtatt økonomiplan og i tråd med økonomireglementets bestemmelser     
 

 

 Fullmakter etter særlov   

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til andre politiske organ, har hovedutvalg utdanning 
myndighet i saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminner
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminner
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotekloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotekloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-08-28-103?q=pengespilloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-08-28-103?q=pengespilloven
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• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17.07. 1998 nr. 61 
(se hele loven)  

• Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 26.05.2020 nr. 84 (se hele loven) 
• Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) av 08.06.2018 nr. 28 (se hele loven) 

 

 Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker   

• Overordnede strategier og planer innen utdanningsområdet 
• Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde  

• Reglement som omhandler hovedutvalgets arbeidsområde  

• Overordnede rammer for tilbudsstrukturen i videregående opplæring 

 

  
 

  

 HOVEDUTVALG FOR TRANSPORT  
  

Hovedutvalg for transport har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til kollektivtrafikk, 
transport og personmobilitet  

  

 Hovedutvalget fatter vedtak blant annet i disse sakene   

• Oppfølging av drift på kollektivområdet  
• Utforming av mobilitetstilbud  
• Tildeling av støtte til bredbåndsutbygging 
• Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske 

rammer i vedtatt økonomiplan og i tråd med økonomireglementets bestemmelser     
 
 

 Fullmakter etter særlov  

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til andre politiske organ, har hovedutvalg transport 
myndighet i saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 
 

o Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 
(jernbaneloven) av 11.06.1993 nr. 100 (se hele loven)  

o Yrkestransportlova av 21.06.2002 nr. 45 (se hele loven) 

 
 

 Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker   

• Overordnede strategier og planer innen transportområdet  
• Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84?q=friskoleloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28?q=fagskoleloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100?q=jernbaneloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100?q=jernbaneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45?q=yrkestransportlova
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• Mandat for anbud på kollektivtrafikk  
 

  

   
  

 HOVEDUTVALG FOR VEG  
Hovedutvalg for veg har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til veg og øvrig infrastruktur  

  

 Hovedutvalget fatter vedtak blant annet i disse sakene   

• Fylkeskommunens virksomhet knyttet til trafikksikkerhetsarbeid   
• Prioriteringer, drift, herunder omklassifisering av veger, og investeringer innen 

hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske rammer fastsatt i økonomireglementet   

  

 Fullmakter etter særlov   

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til andre politiske organ, har hovedutvalg vei myndighet i 
saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 

• Vegtrafikkloven (se hele loven)  
• Vegloven 21.06.1963 nr. 23 (se hele loven)  

• Fravik fra Veglovens § 13 i saker av prinsipiell karakter  

 

 Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker   

• Overordnede strategier og planer innen vegområdet  
• Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde  
• Miljøpakken - Målprosess og handlingsprogram  

  
    

  

 HOVEDUTVALG FOR NÆRING  
Hovedutvalg for næring har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til næringsutvikling.  

  
 Hovedutvalget fatter vedtak blant annet i disse sakene   

• Næring knyttet til kulturminner  
• Næring knyttet til friluftsliv 
• Regionale utviklingsmidler   
• myndighet til å omfordele mellom innsatsområdene, samt å bevilge økonomisk støtte til 

prosjekt/tiltak, i henhold til vedtatte økonomiske grenser  
• Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske 

rammer fastsatt i økonomireglementet    
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=vegtrafikkloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=vegtrafikkloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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  Fullmakter etter særlov   

Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til andre politiske organ, har hovedutvalg for næring 
myndighet i saker av prinsipiell karakter i henhold til følgende særlover med tilhørende forskrifter: 

• Lov om Innovasjon Norge (se hele loven)  
 
 

 Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker  

• Overordnede strategier og planer innen næringsområdet  
• Handlingsplaner innen hovedutvalgets arbeidsområde  

 

  

 

6. ANDRE NEMDER OG UTVALG MED SÆRSKILTE 
FULLMAKTER 

 

 Klagenemnd  
Fylkestinget delegerer myndighet til klagenemnda i følgende saker:  

• Saker som vedrører klager over enkeltvedtak som er fattet av fylkesutvalget, administrasjon 
eller andre organer opprettet i medhold av kommuneloven 

• Andre saker der det er fastsatt i lov eller forskrift at fylkeskommunen er klageinstans, 
såfremt fylkestinget ikke har vedtatt at dette skal ligge til annet organ. 

 

 Administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 5-11 og 
Hovedavtalens bestemmelser om partssammensatte utvalg. Administrasjonsutvalget skal behandle 
saker mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og ansatte.  

Administrasjonsutvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler:   

• Overordnede, styrende dokumenter for arbeidsgiver-/ personalpolitikken, unntatt det som er 
delegert til fylkesrådmannen eller som fylkestinget selv vedtar. 

• Behandle saker som Hovedavtalen forutsetter skal behandles i partssammensatt utvalg, og 
som ikke er delegert til fylkesrådmannen. 

• Avgjøre tvilsspørsmål om tolkning og praktisering av retningslinjer utvalget selv har endelig 
vedtaksfullmakt for. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=innovasjon+norge
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=innovasjon+norge
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Administrasjonsutvalget gir uttalelser til disse sakene:  

• Arbeidsgiverpolitikkens overordnede strategiske del, før vedtak i fylkestinget (her) 

• Planer som har betydning innen administrasjonsutvalgets arbeidsområde   

 Forretningsutvalg 
Forretningsutvalget har ansvar for oppfølging og tolkning av bestemmelser i forretningsorden og i 
reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigrupper i fylkestinget (her).  

 

 Medvirkningsorganer  
Eldrerådet, Ungdommens fylkesutvalg, integreringsutvalget og råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er rådgivende organer, med rett til å uttale seg i de saker som gjelder deres 
virksomhetsområder. 

 

 Valgutvalget  
Valgutvalget innstiller til fylkestinget i saker som omhandler valg til politiske organer og oppnevning 
av politisk valgte representanter til eksterne organer.  

 

 

 Trafikksikkerhetsutvalg  
Trafikksikkerhetsutvalget ivaretar fylkeskommunens ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 
fremme trafikksikkerheten i fylket, jf. vegtrafikklovens § 40a. 

• Utvalget gis myndighet til å tildele tilskudd til innenfor driftsbudsjettrammen for 
Handlingsprogram trafikksikkerhet 

• Utvalget fastsetter kriterier for, og beslutter hvem som skal tildeles (den årlige) 
trafikksikkerhetsprisen 

• Utvalget har gis myndighet til å tildele tilskudd til kommuner, lag og foreninger innenfor 
budsjettrammen innen drift for Handlingsprogram trafikksikkerhet 

 

 
 

 

 
 
 
 

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/204420?agendaItemId=202317
https://www.trondelagfylke.no/politikk/for-politikerne/reglement-og-retningslinjer/
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7. FYLKESORDFØREREN  

I medhold av kommunelovens § 6-1 gis fylkesordføreren myndighet til:  

• å oppnevne fylkeskommunal representasjon i årsmøter/eierorganer i selskap når 
vedkommende som er oppnevnt av fylkestinget/fylkesutvalget ikke kan møte 

• å reise søksmål på vegne av fylkeskommunen og å anta prosessfullmektig, jfr. 
tvistemålsloven § 3.1 

•  å fatte vedtak i saker vedrørende støtte/bidrag til diverse veldedige formål som ikke 
overstiger kr. 75.000 pr. sak innenfor rammen av budsjettet. 

• Å ta avgjørelser i forbindelse med fylkeskommunale vertskapsforpliktelser for beløp inntil kr. 
15.000 i hvert enkelt tilfelle, innenfor rammen av budsjettet. 

• Å fastsette fylkesrådmannens lønn og arbeidsvilkår i tråd med Tariffavtalens bestemmelser. 

 

 

 

8. FYLKESRÅDMANNEN  

Kommuneloven slår fast at fylkesrådmannen er den øverste leder for den samlede fylkeskommunale 
administrasjonen. Fylkesrådmannen leder og organiserer administrasjonen og har fullmakter 
vedrørende drift av fylkeskommunen, med de unntak som framgår av lov, dette reglementet eller 
andre vedtak i fylkestinget. Fylkesrådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, 
inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe 
annet er fastsatt i lov.  

Fylkesrådmannen har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning jf. 
kommuneloven §13-1. 
  

 Hvordan bestemme om saker har prinsipiell betydning?  
Delegering til fylkesrådmann er begrenset til saker som ikke har prinsipiell betydning.  

Hva som er av prinsipiell betydning må avgjøres både ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og 
ut fra vurderinger om hvorvidt skjønnsmessige sider av avgjørelsen er klarlagt gjennom tidligere 
politiske vedtak, instrukser eller praksis/sedvane.   

Administrasjonen har et særskilt ansvar for å vurdere enhver sak ut fra dens innhold, for å avklare 
om saken kan avgjøres administrativt eller skal legges fram for politisk behandling. Dersom det er tvil 
om hvorvidt en sak eller et saksområde er av prinsipiell betydning har fylkesordfører og 
fylkesrådmannen ansvaret for å avklare dette. Ved tvil om behandlingsmåten skal den aktuelle saken 
legges fram for politisk behandling.  
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For saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken behandles 
administrativt, skal relevant politiske utvalg bli orientert om dette i første møte etter at 
administrativt vedtak er fattet. 
 

  

 Fylkesrådmannen behandler og fatter vedtak i saker som omhandler:  
  

Økonomi   
• For administrative vedtak med økonomiske konsekvenser gjelder bestemmelsene i 

økonomireglement eller i vedtak av det enkelte årsbudsjett (såkalt disponeringsfullmakt).  

  
Oppnevning av administrative medlemmer  

• oppnevne administrative medlemmer og varamedlemmer i styrer/utvalg/råd  
  

Organisasjon  
• Vedta prosedyrer, retningslinjer og veiledninger og lignende som ikke er av prinsipiell betydning  
• Alle fullmakter i forbindelse med forhandlinger, drøftinger og andre avgjørelser etter 

Hovedavtalens og Hovedtariffavtalens bestemmelser (unntatt å fastsette fylkesrådmannens egen 
lønn, jfr. delegering til fylkesordføreren)  

• Avgjøre godkjenning eller forkasting av forslag til sentral Hovedavtale og sentrale tariffavtaler  
• Øverste leder for samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Anmeldelse  
• Anmelde straffbare forhold på vegne av fylkeskommunen  

  

Bygge- og eiendomsområdet  
• Vedta mindre byggesaker som ikke står som egen sak på investeringsbudsjettet  
• Fastsette gjennomføringsmodell   
• Oppnevne prosjekt- og byggeledelse og velge rådgivere  
• Velge anbud/entreprenører  
• Oppnevne brukerutvalg  
• Godkjenne og underskrive kontrakter knyttet til byggeprosjekter 
• Signere dokumenter på vegne av Trøndelag fylkeskommune i eiendoms- og arealsaker  
• Prioritere oppgaver innenfor den avsatte rammen innenfor årsbudsjettet.  
• Prioritere oppgaver innenfor den avsatte rammen for ekstraordinært- og verdibevarende 

vedlikehold innenfor investeringsbudsjettet  
• Prioritere oppgaver innenfor den avsatte rammen for bedre skolebyggtiltak, teknisk 

oppgradering og andre investeringsprogram.  
• Inngå forsikringsavtaler og behandle forsikringssaker i henhold til forsikringsavtalen  
• Gi uttalelse i saker som omfatter mindre justeringer  
• Fastsette retningslinjer for behandling av bygge- og eiendomsforvaltningssaker  

  

Tilskudd til kulturtiltak/prosjekt  
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• Avgjøre søknader om tilskudd innen grenser fastsatt i økonomireglementet, forutsatt at 
avgjørelsen ikke forutsetter prinsipielle vurderinger    

  

Dispensasjon fra regler om alkoholservering  
• Myndighet til i spesielle tilfeller å dispensere fra gjeldende regler for alkoholservering der 

fylkeskommunen er vert  

  
 

 

 Fylkesrådmannens myndighet i saker som omfattes av særlover   
Fylkesrådmannen leder den samlede administrasjonen og iverksetter vedtak som fattes i de politiske 
organene. Avgjørelser vedrørende drift og organisering vil i mange tilfeller være knyttet til 
bestemmelser i ulike særlover. I saker som ikke er delegert til andre organer og/eller er av prinsipiell 
karakter gis fylkesrådmannen myndighet til å ta beslutninger. 

 

 

 Videre delegering fra fylkesrådmannen 
Delegering fra folkevalgt organ til administrasjonen skal alltid være til fylkesrådmannen, som selv 
avgjør videre delegering i administrasjonen. Videre delegering kan gjøres i alle saker, med mindre det 
er spesielt uttalt at myndigheten ikke delegeres videre. 

Fylkesrådmannen kan delegere myndighet til andre i administrasjonen, men fylkesrådmannens 
ansvar overfor fylkestinget kan ikke delegeres til andre.    Innenfor rammene som er fastsatt av det 
delegerende organ utarbeider fylkesrådmannen selv retningslinjer for videredelegering i 
administrasjonen og utøvelsen av slik delegert myndighet.  
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