
Reglement for Viltfaglig utvalg i Tjeldsund kommune 

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 j. 

Viltfaglig utvalg er et kommunalt fagutvalg underlagt kommunestyret og er opprettet med hjemmel i 
kommunelovens § 5-7   

1. Valg, sammensetting 
Viltfaglig utvalg følger kommunestyrets valgperiode og velges for fire år. Utvalget består 
av 6 representanter som velges av kommunestyret. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

2. Arbeidsområde 
2.1. Viltfaglig utvalg skal ivareta kommunens ansvarsområde innenfor viltforvaltningen, samt 

behandle saker som bestemmes av kommunestyret. 

2.2. Utvalget kan selv ta opp saker som den mener er viktig for viltforvaltningen.  

2.3. Viltfaglig utvalg i samråd med administrasjonen er ansvarlig for at kommunen har en 
fungerende fallviltordning.  

3. Myndighet 
3.1. Utvalget er tillagt myndighet slik det framgår av delegeringsreglementet - så langt som loven 

tillater, og med de begrensinger som er nevnt i delegeringsreglementet delegeres 
kommunestyrets myndighet etter de respektive lovene til utvalget. 

3.2. Viltfaglig utvalg treffer vedtak innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt 
av lov, gitt i medhold av lov eller er vedtatt av kommunestyre/formannskap, herunder: 
o Opprettelse av underutvalg og komiteer for løsning av oppgaver innenfor kommunens 

viltforvaltning. Herunder ettersøkspersonell/ettersøksekvipasjer. Leder viltfaglig utvalg er 
også leder for ettersøkskorpset.  

o Forvalte viltfond etter forskriften for viltfond.  
3.3. Utvalget kan ikke pålegge rådmannen særskilte utredningsoppdrag. 

3.4. Viltfaglig utvalgs leder har hovedansvaret for å koordinere ettersøk i regi av Tjeldsund 
kommune. Herunder være kontaktpunkt ved behov og attestere gjennomførte ettersøk.  

4. Godtgjørelser 
4.1. Kompensasjon til leder av Viltfaglig utvalg fastsettes av kommunestyret i henhold til 

«Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune»  
4.2. Alt arbeid som utføres i forbindelse med ettersøk, lønnes etter gjeldende satser.  

4.3. Utførte ettersøk skal registreres i fallviltregisteret 
(https://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt) av den som utfører ettersøket for å sikre rask 
og så nøyaktig som mulig informasjon i registeret.  

https://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt


5. Saksbehandling 
Kommunelovens kapittel 11, og Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, 
vedtatt av kommunestyret, gjelder for utvalgets virksomhet. 

Rådmannen sørger for sekretariatsbistand til utvalget.  

6. Ikrafttreden 
Reglementet trer i kraft 01.01.2020.  
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.  
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