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Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven). 

1967-02-10 
 
Forvaltningsloven regulerer dine rettigheter når du er i kontakt med offentlige instanser. 

Forvaltningsloven skal ivareta rettssikkerheten din og sikre en betryggende saksbehandling. Den er en 

overordnet lov som tas i bruk i all saksbehandling, så lenge ikke annen lov gjelder etter særlovgivning.  

 
§ 1. (lovens generelle virkeområde). 
Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er 
bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert 
organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i 
saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. 
 
 
§ 2. (definisjoner). 
I denne lov menes med:  

a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som 
generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private 
personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);  

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer;  

c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer;  

d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller 
en kommunes tjeneste;  

e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder.  

f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium 
for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende.  

g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også 
for ettertiden;  

h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette 
oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir. 
…  

 
§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). 
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en 
henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, 
snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at 
henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan 
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart 
unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd 
dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt. 
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§ 13. (taushetsplikt). 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at 
andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 
får vite om:  

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som 
det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår.  

… 
 
 
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). 
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken 
til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov 
om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller 
fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller 
en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 
Departementet er likevel klageinstans når 
vedtak er truffet av kommunestyret eller 
fylkestinget. Vedkommende statlige organ 
er klageinstans når vedtak er truffet i 
henhold til myndighet delegert fra et statlig 
forvaltningsorgan.  

 
... 
 
Er det klagerett over et vedtak om å avvise 
en klage som er truffet av et kommunalt 
eller fylkeskommunalt organ som 
klageinstans, går klagen til fylkesmannen 
 
 
§ 29. (klagefrist). 
Fristen for å klage er 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer 
underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag 
vedtaket første gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det 
tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak 
som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe 
ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet 
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Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 

LOV-2005-06-17-58 
 
For at politikken skal kunne utformes slik at samfunnet legges til rette for funksjonshemmede, er det 

behov for kunnskap både hos politikere og beslutningstakere i kommunal, fylkeskommunal og statlig 

administrasjon. Loven fastslår fylkeskommunenes og kommunenes plikt til å opprette et råd, og gir 

klare føringer for formål, saksområder og organisering i rådet. 

 
§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett 
funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker 
som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom 
anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og 
tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.  
 
 
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er 
nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med nedsett 
funksjonsevne. 
 
 
§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, 
skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for 
rådet i god tid før dei skal avgjerast. Rådet kan 
også sjølv ta opp saker. 

Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet 
som endeleg avgjer saka. 

Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det 
høver 
 
 
§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om 
forholdstalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske 
med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av 
kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. 
Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av 
representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal 
organisasjonane deira ha forslagsrett.  
 
 
§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne 
vare på. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, 
vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i rådet. Reglane om utval 
i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet 
skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for 
kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar 
 
Se forøvrig Rundskriv Q-21/2012 
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Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). 

LOV-1992-09-25-107 
 
Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en 

bærekraftig utvikling 

 
§ 31. Møteoffentlighet  
1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. 
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt 
taushetsplikt. 
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever 
det. 
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende 
offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som 
kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) 
dersom de hadde stått i et dokument. 
 
 
§ 32. Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse.  
1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet 
selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd 
eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 
2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til 
møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en 
oversikt over de saker som skal behandles. 
3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres 
kjent på hensiktsmessig måte. 
4. Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge 
forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.  
 
 
§ 33. Vedtaksførhet.  
Et folkevalgt organ kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har 
vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.  
 
 
§ 34. Endring av sakliste. Forespørsler.  
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen 
av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er 
oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene 
motsetter seg dette. 
2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke 
står på saklisten. 
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§ 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. 
Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn.  
1. Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt 
organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. 

Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på 
grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. 
Arbeidstaker har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av 
valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv. 
… 
 
 
§ 41. Dekning av utgifter og økonomisk tap.  
1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, 
kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere 
regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt 
tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller 
fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.  
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Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

LOV-2013-06-21-61- med ikrafttredelse fra 1.1.2014, men bygger hovedsakelig på 
loven med samme navn fra 1.1.2009 
 
Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått et vern mot diskriminering på linje med 

det som allerede gjelder for kjønn etter likestillingsloven, og for etnisitet, religion mv. etter 

diskrimineringsloven 

Den nye loven viderefører i all hovedsak gjeldene regler i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
men er vedtatt som ny lov fordi det er gjort relativt omfattende lovtekniske og språklige endringer i 
gjeldene lov. Formålet med endringene er å fremme likestilling gjennom å styrke 
diskrimineringsvernet. 

 
 
§ 1. Formål 
Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling 
innebærer:  

a) likeverd,  

b) like muligheter og rettigheter,  

c) tilgjengelighet og  

d) tilrettelegging.  

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende 
barrierer og hindre at nye skapes. 
 
 
§ 2. Lovens saklige virkeområde 
Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent 
personlige forhold. 
 
 
§ 5. Hovedregel om forbud mot diskriminering 
Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Forbudet gjelder 
diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt 
funksjonsevne. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne hos en person som den som diskrimineres har tilknytning til. 

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke 
er lovlig etter § 6 eller § 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller 
unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere 
enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes nedsatt funksjonsevne. Med 
indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, 
betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere 
enn andre, og at dette skjer på grunn av nedsatt funksjonsevne. 
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§ 6. Lovlig forskjellsbehandling 
Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 5 når:  

a) den har et saklig formål,  

b) den er nødvendig for å oppnå formålet og  

c) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende 
forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.  

 
 
§ 7. Positiv særbehandling 
Positiv særbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne er ikke i strid med forbudet 
i § 5 dersom:  

a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,  

b) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende 
forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og  

c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.  

 
 
§ 12. Brudd på plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging 
Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 eller plikten til individuell 
tilrettelegging i §§ 16, 17 og 26 regnes som diskriminering. 

Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging er uttømmende 
regulert i §§ 13 til 17 og § 26 for de rettssubjekter og på de områder disse 
bestemmelsene gjelder 
 
 
§ 13. Universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet 
mot allmennheten. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig. 

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre 
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke 
medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om 
utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig 
legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende 
barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, 
sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. …  
 
 
§ 14. Særlig om universell utforming av IKT 
Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer 
av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, 
mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon 
anvendbar. 
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Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet. Denne plikten inntrer tolv 
måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten, jf. 
fjerde ledd. Alle IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021. 
Håndhevingsorganet utpekt etter § 29 kan gi dispensasjon fra fristene dersom det 
foreligger særlig tungtveiende grunner. 

Plikten gjelder IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige 
funksjoner og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for 
allmennheten. …  
 
 
§ 15. Universell utforming av bygninger, anlegg mv. 
For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til 
universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
 
 
§ 16. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av 
kommunale barnehagetilbud for å sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. 
Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av 
kommunale tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig karakter for 
den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig 
tilbud. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. 
Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal 
det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og 
virksomhetens ressurser. 
 
 
§ 17. Rett til individuell tilrettelegging i skole- og utdanningsinstitusjoner 
Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne ved skole- og 
utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, 
undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og 
utdanningsmuligheter. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. 
Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal 
det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og 
virksomhetens ressurser. 
 
 
§ 28. Håndheving av loven 
Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
skal håndheve og medvirke til gjennomføringen av denne loven, jf. 
diskrimineringsombudsloven. Ombudet og nemnda skal likevel ikke håndheve 
reglene om:  

a) universell utforming av IKT i § 14,  

b) universell utforming av bygg, anlegg mv. i § 15,  

c) behandling av lønnsopplysninger i § 23 andre ledd,  
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d) aktivt likestillingsarbeid i kapittel 4 og § 24 eller  

e) oppreisning og erstatning i § 31 
 
 

§ 30. Bevisbyrde 
Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis:  

a) det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd 
diskriminering og  

b) den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted.  

Dette gjelder ved påståtte brudd på:  

a) bestemmelsene i §§ 5 til 11 og § 21,  

b) reglene om universell utforming i § 13 og  

c) reglene om individuell tilrettelegging i §§ 16, 17 og 26.  

 
 
§ 32. Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig 
I saker som behandles av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- 
og diskrimineringsnemnda, kan en organisasjon som helt eller delvis har til formål å 
arbeide mot diskriminering brukes som fullmektig. … 
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og 

bygningsloven) 

LOV-2008-06-27-71 
 
Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling. 

 
§ 1-1. Lovens formål 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, 
forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 
alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til 
det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår 
og estetisk utforming av omgivelsene.  
 
 
§ 5-1. Medvirkning 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller 
private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som 
ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på 
annen måte. 
 
 
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere 
fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og 
fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 
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§ 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse  
Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, 
i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om 
dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:  

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 
konstruksjon eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a  

c) fasadeendring  

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 
tiltak som nevnt i bokstav a  

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a  

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner  

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 
som medfører fravikelse av bolig  

h) oppføring av innhegning mot veg  

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger  

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg  

k) vesentlig terrenginngrep  

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

m)  … 
 
 
§ 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet 
Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar 
med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter 
arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av 
departementet. 

Tiltak skal ikke medføre fare og skal 
oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder 
nødvendig evakuering, helse og miljø i eller 
i medhold av loven. 
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Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)  

– TEK10 

FOR-2010-03-26-489 
 
§ 1-1. Formål 
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god 
visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til 
sikkerhet, miljø, helse og energi 
 
 
§ 8-1. Uteareal 
Uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon. Med uteareal 
menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til 
byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten. 
 
 
§ 8-2. Uteareal med krav om universell utforming 
(1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i 
forskriften:  
a) uteareal for allmennheten 
b)  uteareal for boligbygning med krav om heis 
c)  uteareal for byggverk for publikum 
d) uteareal for arbeidsbygning 
 
(2) Første ledd gjelder ikke der uteareal eller del av uteareal etter sin funksjon er 
uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
 
§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk 
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger 
av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter 
sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
 
§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet 
(1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med 

funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. Det er tilstrekkelig 

at minst 50 prosent av boenheter på inntil 50 m² BRA med ett eller to rom for varig 

opphold i bygning oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet samt utforming av bad og 

toalett i § 12-9 første ledd. Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder 

unntaket samlet for bygningene.  

(2) Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på 

bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av 

bestemmelser i forskriften, med mindre det i § 8-6 gis unntak fra krav til gangatkomst.  

(3) Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

LOV-2011-06-24 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som 

ikke hører under stat eller fylkeskommune. Loven er en sammenslåing av tidligere lov om sosiale 

tjenester og tidligere lov om helsetjenesten i kommunene. 

 
§ 1-1. Lovens formål 
Lovens formål er særlig å:  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 
nedsatt funksjonsevne,  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd 
og likestilling og forebygge sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, 
samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 
verdighet og  

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.  

 
 
§ 1-2. Lovens virkeområde 
Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av 
kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av 
loven her. … 
 
 
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder 
personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi 
nærmere bestemmelser om pliktens innhold. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- 
og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at 
kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene 
kan ikke overdras. 
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§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:  

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:  

a. helsetjeneste i skoler og  

b. helsestasjonstjeneste  

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a. legevakt,  

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og  

c. medisinsk nødmeldetjeneste  

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

a. helsetjenester i hjemmet,  

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  

d. avlastningstiltak.  

 
 
§ 3-10. Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 
Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved 
utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av 
pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 

Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med 
brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med 
de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. … 
 
 
Klagereglene er nå samlet i pasient og 
brukerrettighetslovene- og i 
forvaltningsloven. Fristen for å klage 
er 4 uker etter at vedkommende fikk 
eller burde fått tilstrekkelig kunnskap 
til å klage. 
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Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 

brukerrettighetsloven). 

 

§ 1-1. Formål 
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet 
ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker 
og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den 
enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd. 
 
 
§ 7-5. Frist for klage 
Fristen for klage etter § 7-2 er fire uker etter at vedkommende fikk eller burde ha fått 
tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. 
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Lenker til videre lesning: 

 
 
Forvaltningsloven:  
http://lovdata.no/all/hl-19670210-000.html  
 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m.:  
http://lovdata.no/all/hl-20050617-058.html  
 
Rundskriv Q-21/2012: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf  
 
Kommuneloven:  
http://lovdata.no/all/hl-19920925-107.html  
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:  
http://lovdata.no/all/hl-20130621-061.html  
 
Plan- og bygningsloven:  
http://lovdata.no/all/hl-20080627-071.html  
 
Teknisk forskrift, TEK10:  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven:  
http://lovdata.no/all/hl-20110624-030.html  
  
Pasient- og brukerrettighetsloven:  
http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf
http://lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
http://lovdata.no/all/hl-20130621-061.html
http://lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html
http://lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
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