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Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 22.06.2016 godkjennes.  
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato:  18.08.2016 
Saksmappe:  16/447 
 

 

 

Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/16 Formannskapet 25.08.2016 
47/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for årets lønnsoppgjør slik: 
 
Virksomhet Budsjettrammer Lønnsoppgjør  Nye budsjettrammer  
  2016 2016 2016 

    Sentraladministrasjon 30 610 824 139 472 30 750 296 
Marker skole 38 143 500 577 472 38 720 972 
Grimsby barnehage 5 339 000 120 716 5 459 716 
Familie og helse 20 108 426 178 275 20 286 701 
Nav 4 156 500 20 629 4 177 129 
Utviklingshemmede 7 890 150 124 988 8 015 138 
Marker bo- og service 49 143 500 752 136 49 895 636 
Forvaltn, drift og vedl. 18 305 487 179 891 18 485 378 
Plan og miljø 2 654 150 24 763 2 678 913 
Kultur og fritid 3 309 050 32 150 3 341 200 
Bibliotek 1 160 200 4 872 1 165 072 
Næring 852 450 9 699 862 149 

    Sum 181 673 237 2 165 063 183 838 300 
 
2. Utgiften dekkes over «Reserverte bevilgninger» for lønnsoppgjøret: 14900-1400-180 
 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 25.08.2016 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 
Bakgrunn: 
I vedtatt driftsbudsjett for 2016 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets 
lønnsoppgjør. I budsjett 2016 var det satt av kr 4.722.321 til å dekke lønnsoppgjør 2016. 
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Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2016 tilsvarende 
kr 2.165.063. 
 
Også i 2016 er det kjørt en simuleringsrapport fra kommunens lønnssystem som viser 
nøyaktig kostnad pr ansvar og art. Dette gjør at den reelle lønnsøkningen som hver virksomhet 
har tilføres virksomhetene. 
 
Dette fordeles slik på virksomhetene: 
 
Virksomhet Budsjettrammer Lønnsoppgjør  Nye budsjettrammer  
  2016 2016 2016 

    Sentraladministrasjon 30 610 824 139 472 30 750 296 
Marker skole 38 143 500 577 472 38 720 972 
Grimsby barnehage 5 339 000 120 716 5 459 716 
Familie og helse 20 108 426 178 275 20 286 701 
Nav 4 156 500 20 629 4 177 129 
Utviklingshemmede 7 890 150 124 988 8 015 138 
Marker bo- og service 49 143 500 752 136 49 895 636 
Forvaltn, drift og vedl. 18 305 487 179 891 18 485 378 
Plan og miljø 2 654 150 24 763 2 678 913 
Kultur og fritid 3 309 050 32 150 3 341 200 
Bibliotek 1 160 200 4 872 1 165 072 
Næring 852 450 9 699 862 149 

    Sum 181 673 237 2 165 063 183 838 300 
 
Vurdering: 
Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut 
på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatorisk 
budsjettskjema, legges saken frem for kommunestyret. Andelen pr virksomhet vil etter 
vedtaket blir fordelt på riktig art, ansvar og funksjon. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato:  17.08.2016 
Saksmappe:  16/448 
 

 

 

Justering budsjett - innsparing kr 1. million  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/16 Formannskapet 25.08.2016 
48/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for følgende i henhold til innsparinger på kr 1 million: 
 
Virksomhet Budsjettrammer Innsparinger Ny budsjettramme 

  2016 2016 2016 

    Sentraladministrasjon 30 610 824 100 000 30 510 824 

Marker skole 38 143 500 300 000 37 843 500 

Grimsby barnehage 5 339 000 100 000 5 239 000 

Familie og helse 20 108 426 25 000 20 083 426 

Nav 4 156 500 25 000 4 131 500 

Utviklingshemmede 7 890 150 25 000 7 865 150 

Marker bo- og servicesenter 48 143 500 25 000 48 118 500 

Forvaltning, drift og vedlikehold 18 305 487 300 000 18 005 487 

Plan og miljø 2 654 150 25 000 2 629 150 

Kultur og fritid 3 309 050 25 000 3 284 050 

Bibliotek 1 160 200 25 000 1 135 200 

Næring 852 450 25 000 827 450 

    Sum 180 673 237 1 000 000 179 673 237 

 
2. Kr 1 million settes av til disposisjonsfond:  15400 – 9400 – 880 
 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 25.08.2016 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med budsjettbehandling for budsjett 2016, sak 90/15, ble det gjort følgende 
vedtak: “Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som 
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tilsvarer den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en 
mulighet til å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.” 
Administrasjonen forslår da følgende innsparinger på virksomhetene: 
 
Virksomhet Budsjettrammer Innsparinger Ny budsjettramme 

  2016 2016 2016 

    Sentraladministrasjon 30 610 824 100 000 30 510 824 

Marker skole 38 143 500 300 000 37 843 500 

Grimsby barnehage 5 339 000 100 000 5 239 000 

Familie og helse 20 108 426 25 000 20 083 426 

Nav 4 156 500 25 000 4 131 500 

Utviklingshemmede 7 890 150 25 000 7 865 150 

Marker bo- og servicesenter 48 143 500 25 000 48 118 500 

Forvaltning, drift og vedlikehold 18 305 487 300 000 18 005 487 

Plan og miljø 2 654 150 25 000 2 629 150 

Kultur og fritid 3 309 050 25 000 3 284 050 

Bibliotek 1 160 200 25 000 1 135 200 

Næring 852 450 25 000 827 450 

    Sum 180 673 237 1 000 000 179 673 237 

 
 
Vurdering: 
I henhold til vedtak i sak 90/15 i kommunestyret den 15.12.15, følges dette opp av 
administrasjonen som foreslår innsparinger på alle virksomheter. Forslag til innsparing er 
foretatt ut fra en helhetsvurdering av resultatene på virksomhetene pr 31..07.16 og i samråd 
med alle virksomhetslederne. 
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Arkiv:  A10 &47 
Saksbehandler: Tove Skubberud Wang 
Dato:  13.09.2016 
Saksmappe:  14/654 
 

 

 

Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 20.09.2016 
45/16 Formannskapet 22.09.2016 
49/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det bygges en ny kommunal 5-avdelings barnehage, hvor en avdeling foreløpig ikke innredes for drift. 
Det settes en øvre kostnadsgrense for byggeprosjektet.  

Øke kostnader til drift, renter og avdrag utgjør kr 2,5 mill.  For å kunne håndtere dagens driftsutgifter 
og de økte kostandene anbefaler rådmannen at eiendomsskatt kan benyttes i drift.  

 
Vedtak fra Oppvekst – og omsorgsutvalget  20.09.2016 ettersendes. 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 

Sammendrag: 

Det har siden våren 2014 vært arbeidet med å utrede forslag til og kostnader ved evt. å rehabilitere 
gamle Grimsby barnehage eller bygge en ny. Anbefalingen ble fremmet som politisk sak i juni 2016, 
men utsatt på grunn av mangler i beslutningsgrunnlaget. Det ble bedt om en ny sak der det i første 
omgang skulle avklares om rehabilitering eller nybygg skulle anbefales. 

Denne saken skal altså resultere i et vedtak om det skal renoveres eller bygges ny barnehage. 
Etterspurte plantegninger følger som vedlegg til saken. 

Bakgrunn: 

Grimsby barnehage holder i dag til i lokaler som er bygget for å være grendeskole. Det har vært 
barnehagedrift der siden 1988. Lokalene er pr. i dag godkjent for 65 barn. Rommene er store og gjør 
det vanskelig å dele i mindre grupper. Det er ikke egnede kontorer for pedagogiske ledere, huset er 
kaldt på vinterstid og varmt i sommerhalvåret. Bygget i seg selv tilfredsstiller ikke dagens krav til 
barnehage.  

En plankomité nedsatt i kommunestyret 25.03.14 har vurdert fordeler og ulemper, og basert på deres 
arbeid og anbefalinger ble det fremmet en ny sak våren 2016. Det var presisert i komiteens mandat at 
pedagogiske prinsipper for rehabilitering eller nybygg skulle ligge til grunn for arbeidet. I saken 
anbefalte rådmann at:  

«Det bygges ny barnehage i Ørje, på g.nr 90, b.nr 192, Torpmoen (nåværende tennisbane). 
Beløpet begrenses oppad til kr 47.100.000. 
Administrasjonen gis myndighet til å opprette en byggekomite bestående av 3 personer. 
Det bygges en 4-avdelings barnehage med opsjon på å bygge ut til 5-avdelings barnehage. 
Ekstra utgifter til renter og avdrag finansieres ved bruk av inntekter fra eiendomsskatt.» 

Etter å ha vært behandlet i Oppvekst og omsorgsutvalget, og deretter i Formannskapet, ble det fattet 
følgende vedtak i kommunestyret 22.06.2016: 
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«Saken utsettes på grunn av mangler i beslutningsgrunnlag.  

Det må først vedtas om det skal renoveres eller bygges ny barnehage, deretter tas valget om hvor den 

evt. nye barnehagen skal ligge. 

Beslutning om det skal bygges/rehabiliteres eller ikke tas i vedtak om budsjett 2017 og økonomiplan 

for perioden 2017-2020. 

Det må foreligge plantegninger for renovert barnehage på Grimsby - det må foreligge plantegninger 

og oversikt over bygningens plassering på tomta - ny barnehage på Grimsby - det må foreligge 

plantegninger og bygningens plassering på tomta - ny barnehage i sentrum, inkludert plantegning for 

uteareal og parkering. 

 

Det skal ses på om det finnes andre finansieringsmuligheter enn eiendomsskatt. Finansiering av ny 

barnehage innarbeides i ny økonomiplan.» 

 
Dette er bakgrunnen for at saken fremmes. 
 

Vurdering: 

I forbindelse med plankomiteens arbeid ble arkitekt Bernt Bekke fra BBA Mysen engasjert. Han fikk 
blant annet i oppdrag å beregne hva det ville koste å:  

- Bygge ny barnehage med opparbeidet uteområde, inkludert nytt inventar (Ørje eller Grimsby) 
- Rehabilitere Grimsby barnehage, inkludert opparbeiding av et nytt uteområde samt nytt 

inventar 
 
Det presiseres at det da det skulle beregnes nybygg på Ørje ble tatt utgangspunkt i en bestemt tomt 
(Torpmoen, kommunal eiendom). Dette må i denne saken sees som et eksempel på og ikke et forslag 
til tomtevalg. Når kommunestyret likevel har etterspurt plantegninger til et eventuelt nybygg på Ørje 
er det tatt utgangspunkt i denne tomten. 
 
 
Arkitektens vurdering 

Plankomiteen hadde i slutten av februar i år et møte med arkitekten fra BBA, hvor han la frem sine 
anbefalinger. Hans anbefaling var å legge en ny barnehage der det i dag er tennisbane, Torpmoen 
(gr.nr. 90 br.nr 192). Dette er i dag kommunens eiendom. Arkitekten har også laget et forslag til 
omgjøring på Grimsby.  

Kostnadsforskjellen på disse to forslagene er 4 millioner. Det redegjøres for dette og eventuelle 
tilleggskostnader nedenfor.  

Bernt Bekke Arkitekter ble også kontaktet nå på sensommeren med spørsmål om en vurdering av en 
rimeligere løsning enn først angitt ved en rehabilitering av Grimsby, og som samtidig ivaretar en 
akseptabel standard. Det har ikke blitt sendt oss noe skriftlig på dette, men en muntlig tilbakemelding 
om at dersom vi skal bygge om må vi tilpasse oss nye byggeforskrifter og at det i prinsippet blir som å 
bygge nytt. En mulighet kan imidlertid være å bygge et nytt og mindre bygg ved siden av som ivaretar 
de mest presserende behovene, og da kan kostnadene reduseres noe. Dette blir da ikke å sammenligne 
med et nybygg. 
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Kostnader  

Ny barnehage Estimert pris 47 100 000 

Tomtekostnader avhengig av lokalisering       

Tilsammen 47 100 000 

 

Rehabilitering av Grimsby Estimert pris 43 600 000 

Rivning av vaktmesterbolig/skur (antydet) 375 000 

Brakkeby, rigging opp og ned  1 050 000 

Tilkobling vann, avløp, strøm, internett (antydet) 100 000 

Til sammen  45 125 000 

 

I summene over er mva. inkludert. 

Kommentarer til alternativene 

Nybygg på Grimsby 

Et nytt bygg på Grimsby vil ikke medføre vesentlige tomtekostnader. Plassering av barnehagen et 
annet sted i kommunen vil innebære tomtekostnader ikke kjent størrelse, avhengig av sted. 

Rehabilitering av Grimsby: 

Dersom man går for å rehabilitere Grimsby vil det komme noen tilleggsutgifter. Da må man i 
byggeperioden sette opp et kontainerbygg. Mottatt anslag viser at dette vil komme på ca. kr. 840 000,- 
eks mva. Tilkobling av vann, avløp, strøm og internett kommer i tillegg.  

Gammel vaktmesterbolig og tilbygg på Grimsby anbefales revet, noe tidligere virksomhetsleder i 
Forvaltning, Drift og Vedlikehold estimerte til ca. kr. 300 000,- eks mva.  

I dette er det ikke tatt med utgifter knyttet til midlertidig flytting av driften. 

 

Administrative vurderinger 

Barnehagen spiller en viktig rolle i alle norske kommuner. Det er kommunen som sitter med 
hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna 
et likeverdig pedagogisk tilbud.  Regjeringens målsetting er full barnehagedekning til lav pris og høy 
kvalitet. Følgende nasjonale føringer gjelder: 
 
Lov om barnehager med forskrifter §8 «Kommunens ansvar»: 
«Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 

bosatt i kommunen jf § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og 

behov.» 
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Etter lov om barnehager §12a «Rett til barnehageplass»: 
«Barn som fyller ett år senest utgangen av august det året det skal søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i.» 

 

Styrende dokument for barnehagevirksomhet er: 
- Lov om barnehager med forskrift 

- St.meld 16 :  «…og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.» 

- St.meld 41: « Kvalitet i barnehagen» 

- NOU 2009: «Rett til læring» 

- NOU 2010: «Med forskertrang og lekelyst» 

- NOU 2012: «Til barnas beste» 

- St.meld 24: «Framtidens barnehage» 

 
For øvrig stiller følgende lover krav til utbygging av barnehager: 

- Plan og bygningsloven 

- Opplæringslova § 5-7: Om rett til spesialundervisning 

- Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler 

- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 

 
NOU 1:2012 Til barnas beste fastslår at «kvaliteten på det fysiske barnehagemiljøet synes å virke 
særlig inn på barnas trygghet og tillit til egne evner». 
 
Grimsby barnehage ligger i dag landlig til ca. 4 km fra Ørje sentrum. Det er stor uteplass, og 
avstanden til skogen gjør at de eldste kan bruke den. Her er det blitt opparbeidet en uteplass med 
lavvo, tauhuske og klatrenett. Innenfor gjerdet er det noen lekeapparater, og asfalterte «småveier» som 
barna kan sykle på. Det finnes også en liten akebakke innenfor gjerdet.  

Slik den ligger er barnehagen skjermet fra trafikk og støy. Når man skal i skogen går barna på en lite 
trafikkert vei, noe som er trygt for liten og stor. Rundt på alle kanter er det bær- og jordbruk, så barna 
får se og oppleve dette på nært hold.  

Grimsby har i dag et omfangsrikt inneareale i forhold til barneantallet og ligger godt over normen.  

Imidlertid holder barnehagen til, som nevnt innledningsvis, i lokaler som er bygget for å være 
grendeskole. Rommene er store og gjør det vanskelig å dele i mindre grupper. Det er ikke egnede 
kontorer for pedagogiske ledere, huset er kaldt på vinterstid og varmt i sommerhalvåret. Bygget i seg 
selv tilfredsstiller ikke dagens krav til barnehage (jfr. føringer nevnt over), og krever en omfattende 
utbedring. 

Det er vurdert fire alternativer:  

- Rehabilitering og påbygg av det eksisterende bygget på Grimsby, kr. 45 125 000.  
- Nybygg på Grimsby, kr. 47 100 000. 
- Bygge nytt annet sted enn på Grimsby, kr. 47 100 000 + tomtekostnad 
- Bygge nytt, men mindre bygg på Grimsby – prisen reduseres noe. Planløsning ikke utarbeidet. 

 
Det presiseres at vedlagte tegninger er forslag, og at dette kan endres i detaljprosjekteringen. 

Faglig vurdering 

Utvikling barnetallet 
Befolkningsframskriving (MMMM) tilsier et stabilt antall barn i den aktuelle målgruppen, med en 
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tilvekst på 31 barn pr år. I sum gir dette ca. 150 barn. Avhengig av hvor mange som velger å benytte 
seg av tilbud om barnehageplass, må vi til enhver tid ha 130-150 plasser i kommunen. 
 
Beskrivelse av dagens situasjon 
Det er i dag tre private og en kommunal barnehage i kommunen, hvorav to av de private ligger i 
sentrum. I hovedsak er det slik at de private barnehagene er fulle, og at det er den kommunale 
barnehagen som blir brukt som saldering i forhold til behovet. Pr i dag er det 31 barn i den 
kommunale barnehagen, 3 avdelinger. Det foreligger ingen dokumentasjon på hvorfor søkningen til de 
ulike barnehagene er som den er, men det antas at dette skyldes både beliggenhet, tilknytning, 
standard og innhold. 
 
Dagens kommunale barnehagebygg er ikke tilpasset dagens drift, noe som går fram av blant annet 
rapport fra Helsehuset. Behovet for å gjøre noe er derfor absolutt til stede. 
 
Størrelse 
Befolkningsutviklingen i Marker er ikke så positiv som en hadde ønsket seg. Likevel må en ved 
nybygg eller rehabilitering være forberedt på et større behov enn i dag, enten ved økt innflytting eller 
at en av de private skulle bestemme seg for å legge ned. Det synes derfor nødvendig å bygge eller 
tilrettelegge for 5 avdelinger, selv om det ikke skulle være nødvendig med full utnyttelse fra første 
dag. 
 
Økonomi 
Bygging eller rehabilitering i det kostnadsomfang som skissert gir en økt kapitalbelastning med ca. 2,5 
mill pr år. I tillegg kommer endrede kostnader knyttet til større areal, som oppvarming, vedlikehold og 
renhold, selv om noe av dette også vil kunne forenkles i et nybygg. 
 
Driftskostnader i kommunal barnehage er etter dagens regelverk utgangspunktet for beregning av 
tilskudd til de private. Dersom kostnadene til kommunal barnehage endres, så endres også tilskuddet 
til de private. Vår kommunale barnehage driftes rimeligere enn nasjonale satser, som legges til grunn 
for tilskuddet dersom kommunen ikke har kommunal barnehage. Blant annet av denne grunn er det et 
ønske om å ha kommunal barnehagedrift, selv om vi har hatt flere private interessenter som har sagt 
seg villig til å bygge.  
 
Det er tidligere fra politisk hold stilt spørsmål ved den kostnadsvurderingen som ligger til grunn, og 
om det ikke er mulig å bygge billigere enn det som er beregnet. Det er fullt mulig at det er, men det er 
vanskelig å kunne legge dette til grunn for vurderingen. Det må tas utgangspunkt i kjente kostnader, 
selv om et anbud vil kunne redusere totalkostnaden noe. Vi veger derfor å legge til grunn en økt årlig 
kostnad på kr 2,5 mill.  
 
Beregnet kostnad ved rehabilitering er omtrent den samme som nybygg. Dette er gjort for å få de to 
byggene sammenliknbare, slik at et rehabiliteringsalternativ skulle ha de samme fasiliteter og 
tilfredsstille de samme behov og krav.. Det er eventuelt mulig å gjøre endringer av dagens anlegg, 
samt at det bygges et nybygg eller tilbygg i tillegg for å komme rimeligere ut, men dette blir da ikke å 
sammenlikne med nybygg. 

Budsjettsituasjonen for 2017 tilsier det må kuttes med ca. 10 mill i årsbudsjettet dersom eiendoms-
skatt ikke skal benyttes i drift. Dersom det fortsatt er et politisk ønske om å fase ut eller ikke bruke 
eiendomsskatt i drift, kan administrasjonen ikke anbefale noen form for utbygging, slik dagen 
situasjon er, kun mindre utbedringer.  
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Konklusjon: 

Denne saken handler om å rehabilitere eller bygge nytt. I Marker kommunes tilfelle skal det velges 
mellom nybygg eller å rehabilitere lokaler som i utgangspunktet aldri har vært tiltenkt barnehagedrift. 
Barnehagebygget er en viktig ramme for alle brukerne. Bygget skal bidra til å styrke barnets 
muligheter for vekst og utvikling, samt bidra til gode rammer for godt arbeidsmiljø.  

Basert på de vurderingene som presenteres i denne saken er det rådmannens anbefaling at det bygges 
en ny kommunal 5-avdelings barnehage, hvor en avdeling foreløpig ikke innredes for drift. Det settes 
en øvre kostnadsgrense for byggeprosjektet.  

Ekstra utgifter til drift,  renter og avdrag utgjør kr 2,5 mill.  For å kunne håndtere dagens driftsutgifter 
og de økte kostandene anbefaler rådmannen at eiendomsskatt kan benyttes i drift. Økte kostnader og 
endret inntektsbilde for kommunen totalt gjør dette nødvendig. 
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Avvikling Indre Østfold Utvikling IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/16 Formannskapet 22.09.2016 
50/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg til styrets og representantskapets vedtak om oppløsning av Indre 
Østfold Utvikling IKS. Det sendes søknad til Kommunal og Moderniseringsdepartementet om 
godkjenning av oppløsningen. 
 
Marker kommune godkjenner virksomhetsoverdragelse av selskapets reiselivsrelaterte 
oppgaver til Marker kommune. Det skal innen 1. mars 2017 gjennomføres en evaluering av 
ordningen og fremmes en sak for kommunene med tanke på videre drift. Fram til denne dato 
fungerer styret for Indre Østfold Reiselivsfond som referansegruppe for reiselivssamarbeidet. 
 
 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 
Sammendrag 
Kommunal og moderniseringsdepartementet søkes om godkjenning av oppløsning av Indre 
Østfold Utvikling IKS. Reiselivsrelaterte oppgaver overføres til Marker kommune i henhold 
til avtale. 
 
Indre Østfold Utvikling IKS ble etablert i 2013 som resultat av en prosess for å effektivisere 
og forenkle det interkommunale samarbeidet i Indre Østfold. Formålet var i utgangspunktet:  
 
«å bidra til at Indre Østfold-regionen skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, 

kjennetegnet av stor konkurransekraft og sterk verdiskapingsevne. Indre Østfold Utvikling 

IKS skal initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds posisjon som 

konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapingsevne». 
 
Til tross for store ambisjoner har det ikke lykkes å skape tilstrekkelig oppslutning og 
entusiasme om felles oppgaver for å nå målet, slik at videre drift er mulig. Selskapet er i en 
vanskelig økonomisk situasjon etter at flere av eierkommunene har meldt seg ut, og styret og 
eiere har derfor anbefalt avvikling av selskapet. Det er anbefalt at reiselivsdelen av selskapet 
overtas av Marker kommune i en periode fram til 1/3 2017. 
 
Etter at styrets anbefaling ble kjent er prosessen ivaretatt på en god måte i dialog mellom 
daglig leder i selskapet og styret, med nødvendig forankring hos eierne. 
 
Denne saken har til formål å få kommunestyrene i eierkommunene til å fatte likelydende 
vedtak, slik at departementet kan godkjenne oppløsning av selskapet og representantskapet 
velge avviklingsstyre.  
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Bakgrunn 
Indre Østfold Utvikling IKS ble etablert i 2013, med utgangspunkt i et ønske om både å 
forenkle og forsterke det interkommunale samarbeidet i Indre Østfold. Gjennom å samle noen 
selskaper var målsettingen å etablere en mer slagkraftig enhet som kunne styrke Indre Østfold 
posisjon i forhold til konkurrerende regioner og bidra til økt verdiskapning. 
 
Selskapet var en videreføring av deler av virksomheten i Østfold Bedriftssenter AS, som ble 
slått sammen med Østfold Kompetanseoffensiv, Reiseliv Indre Østfold og Indre Østfold 
Næringsfond. Ved å slå sammen selskap og samarbeid med beslektede formål, var hensikten å 
etablere en mer robust enhet som kunne rendyrke oppgavene uten å måtte hente vesentlige 
deler av sine inntekter fra eksterne prosjekter. 
 
Østfold Bedriftsenter AS var eid av kommunene i Indre Østfold, samt privat næringsliv. 
Selskapet het tidligere Indre Østfold Bedriftsenter AS, som igjen hadde sin opprinnelse i 
Askim Småbedriftssenter og Indre Østfold Utviklingsselskap.  Kjernevirksomheten var 
næringsutvikling og profilering av regionen, samt drift av Østfold Næringspark. I utgangs-
punktet var alle 10 kommuner i Indre Østfold med på eiersiden, men Rakkestad gikk ut av 
samarbeidet for en del år siden. Ved sammenslåingen var det således 9 eierkommuner, i 
tillegg banker og privat næringsliv for øvrig.  
 
Oppgavene knyttet til drift av næringsparken, sekretariat for regionrådet, sekretariat for 
grensekomiteen og etablererservice ble ikke omfattet av sammenslåingen og ivaretatt av andre 
enn det nye selskapet, selv om selskapet en periode mot godtgjøring ivaretok sekretariatet for 
regionrådet. 
 
Selskapets opprinnelige formålsparagraf er gjengitt i sammendraget. Denne ble endret noe 
som følge av arbeidet med eierstrategi og revidert selskapsavtale i 2015. I den nye 
formålsparagrafen er ambisjonsnivået modifisert noe: 
 
Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre 

Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne.  

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og 

statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen.  

 

Om virksomheten: 

Indre Østfold Utvikling IKS formulerte i sin selskapsstrategi forretningsideen slik: 
 

Indre Østfold Utvikling er regionens utviklingsselskap. På vegne av eierkommunene 

koordinerer, utvikler og leder selskapet  regionale samarbeidstiltak og prosjekter som skal 

stimulere til næringsutvikling, flere tilreisende og økt tilflytting 

 
Hovedinnsatsområdene i henhold til strategien er 
 Næringsutvikling 
 Reiselivsutvikling – Besøk- og opplevelsesnæringer 
 Stedsutvikling 
 Kompetanseutvikling 
 Informasjon/merkevare 
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Virksomheten ledes av Bjørn Winther Johansen. Organisasjonen består i øvrig av 1 
prosjektleder og 2 prosjektmedarbeidere. Til sammen 4 årsverk. 
 
Av oppgaver som selskapet har utført gjengis følgende i årsmeldingen for 2015 
 
Eksternt finansiert: 

• Prosjekt «Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2015-2020»  

• Prosjekt «Glomma Opplevelser»  

• Prosjekt «Fossumstrøkets befestninger»  

• Prosjekt «Klyngeutvikling mat og matproduksjon»  

• Prosjekt “Mulighetsstudie Innovasjonssenter Naturbasert Reiseliv»  

 

 Av øvrige hovedaktiviteter nevnes:  

  

• Leveranser og videreutvikling av selskapets reiselivssatsing Visit Indre Østfold  

• Styredeltakelse og samarbeid med Visit Østfold AS  

• Nettverksmøter/arrangementer for selskapets bedriftsnettverk SMB og Visit Indre  

• Bedriftskontakt og rådgiving inn mot offentlige virkemidler, bl.a. skattefunn  

• Samarbeid med VRI Østfold/Innovasjon Norge/Østfold fylkeskommune  

• Sekretariat for Indre Østfold Regionråd  

• Deltakelse i ulike kommunale prosesser og utvalg knyttet til næringsutvikling 

 
Selskapet har hatt utfordrende forutsetninger for sin drift, med delvis uklare forventninger fra 
sine eiere. Det er gode tilbakemeldinger på den jobb selskapet har utført innen reiseliv, men 
for øvrig har det vært vanskelig å etablere prosjekter som samler og styrker regionen totalt 
sett. Dette har blant annet ført til at Aremark, Eidsberg og Rømskog har meld seg ut av 
selskapet, og Spydeberg har varslet at de ønsker å melde seg ut.  
 
I et forsøk på å skape felles ståsted for videre drift besluttet eierne å skifte tidligere styre, men 
nytt styre har heller ikke evnet å oppnå de ønskede resultater. Målsettingen var å få de 
tidligere eierkommunene til å slutte seg til samarbeidet igjen, men dette har ikke skjedd. Det 
er vanskelig å kunne drive denne type selskap der kun en del av regionen deltar, og 
økonomisk blir dette også en stor utfordring. Daglig leder har varslet et mulig underskudd i 
selskapet i 2016 på ca 1,5 mill.  
 
Styret har derfor anbefalt at selskapet avvikles, noe som også representantskapet senere har 
vedtatt: 
 

 
 
Selskapets likviditet gjør at det ikke er nødvendig å søke eierkommunene om dekning av årets 
underskudd. 



  Sak 50/16 
 

 Side 16 av 54   
 

 
Vurdering 
Styret vurderer ikke forholdene slik at videre drift anbefales. Det er ikke kommet tilbake-
meldinger fra de utmeldte kommuner om at de vil revurdere sin beslutning. Med den 
formålsparagraf selskapet har, er det vanskelig å se hvordan resultater kan oppnås slik 
eierforholdene nå er. Avvikling av selskapet er derfor besluttet i styre og representantskap. 
 
Lov om interkommunale selskaper regulerer oppløsningen av selskapet sammen med 
selskapets egen selskapsavtale (veldegg). 
 
I selskapsavtalens § 5. heter det: 
 
En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning.  

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig 

for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 
I tillegg til bankinnskudd eier selskapet i dag følgende aksjer   
 

 
 
IKS-lovens § 32:  
 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller 

fylkesting treffer selv vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket av 

dets representantskap. 

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved 

vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være 

rimelig. 

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller 

utelukkelse. 

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere 

bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen. 

 
Representantskapet vedtok oppløsning av selskapet og kommunene må nå fatte likelydende 
vedtak for å kunne søke departementet om godkjenning av oppløsningen. Etter godkjenning 
velger representantskapet et avviklingsstyre som ivaretar de formelle forholdene rundt 
avviklingen. Det anbefales at hele eller deler av dagens styre velges som avviklingsstyre.  
 
Det er i dag fire ansatte i selskapet. Styreleder har holdt disse kontinuerlig informert i løpet av 
den prosessen som har ført fram til det forslag som nå foreligger. Dette er selvfølgelig ingen 
enkel sak for de ansatte, men de har håndtert dette på en ryddig måte, og det kommet til 
enighet om når den enkelte planlegges å fratre sin stilling. I tillegg til de ansatte i selskapet er 
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det en rekke forhold knyttet til avtaler, oppdrag og øvrige forpliktelse som skal ivaretas, noe 
daglig leder har gjort på en god måte. 
 
Det er et ønske om at reiselivsaktiviteten i selskapet videreføres, og denne delen av 
virksomheten overføres i henhold til vedtak i representantskapet midlertidig til Marker 
kommune, med forutsetning om en gjennomgang og anbefaling om videre drift innen 1/3-17. 
Det er utarbeidet en egen avtale knyttet virksomhetsoverdragelse for denne delen, som 
finansieres ved overføring av midler fra selskapet for resten av 2016. For de to første 
månedene i 2017 må det gjøres egne avtaler med de deltagende kommuner. Det fremmes en 
egen sak på dette senere. 
 
Da Reiseliv Indre Østfold ble en del av Indre Østfold Utvikling ble det etablert et 
reiselivsfond for de midler som var igjen i selskapet. Styret for dette fondet, som ledes av 
David Koth Nordby, foreslås som en referansegruppe for reiselivssamarbeidet i fasen fram 
mot evaluering. Kommuner som har meldt seg ut av Indre Østfold Utvikling IKS er heller 
ikke en del av reiselivssamarbeidet, og det må gjøres en rask avklaring på deres deltakelse i 
forhold til arbeidet som nå starter, bla med ny guide for regionen for 2017 og representasjon 
på ulike messer. 
 
Med hensyn til framtidig samarbeid om reiseliv, øvrig næringsutvikling og profilering av 
regionen, vil det i løpet av høsten bli gjort avklaringer om dette. Kommunereformen har gitt 
regionen noen utfordringer i så måte, slik at det er vanskelig å forutsi hvilke løsninger som 
velges. Sittende styre i Indre Østfold Utvikling IKS er utfordret på en prosess knyttet til dette. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at kommunen fatter vedtak om oppløsning av Indre Østfold Utvikling 
IKS og anbefaler også den midlertidige reiselivsorganiseringen med Marker kommune som 
vertskommune.  
 
 
Vedlegg:  Utdrag fra Lov om interkommunale selskaper  

Protokoll fra representantskapsmøte 
  Avtale med Marker kommune 
  Selskapsavtale 
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Utdrag fra Lov om interkommunale selskaper   
§ 32.Oppløsning 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller 
fylkesting treffer selv vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket 
av dets representantskap. 

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved 
vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være 
rimelig. 

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller 
utelukkelse. 

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere 
bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen. 

§ 33.Avviklingsstyre 
Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner representantskapet 
straks et avviklingsstyre. Avviklingsstyret velges av representantskapet, men den enkelte 
deltaker hvis representant ikke har stemt for representantskapets valg av avviklingsstyre, kan 
innen 14 dager etter valget kreve at valg av avviklingsstyre i stedet foretas av departementet. 
Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. 

Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsesfrist på tre måneder 
eller annen frist som representantskapet eller departementet fastsetter. 

Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. 

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om oppløsningsvedtaket og 
oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Det skal fremgå av meldingen at 
departementet har godkjent oppløsningen. Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering 
finner sted, kunngjøre beslutningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet 
innen seks uker fra kunngjøringen. 

Avviklingsstyret har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet. 

Avviklingsstyret representerer selskapet utad. 

§ 34.Avviklingen 
Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp 
balanse med sikte på avviklingen. 

Selskapets virksomhet kan fortsettes i den utstrekning avviklingsstyret finner det 
hensiktsmessig. 

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om 
naturaldeling eller annet følger av bestemmelse departementet har fastsatt for avviklingen, jf. 
§ 32 tredje ledd. 

Dersom midlene skal omgjøres i penger, kan den enkelte deltaker kreve at tingretten avgjør 
hvordan dette skal skje. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse som kan ankes. 
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Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets forfalte og uomtvistede fordringer betales av 
selskapets midler for så vidt ikke kreditor frafaller sitt krav eller samtykker i å ta en annen 
debitor i stedet. Andre forpliktelser sikres ved at det avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning 
av forpliktelsene. 

Når selskapets forpliktelser er betalt eller sikret etter forrige ledd, skal avviklingsstyret 
utarbeide forslag til avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til 
godkjennelse. Forslaget skal også inneholde forslag til fordeling av eventuelt 
likvidasjonsutbytte. Deltaker hvis representanter ikke representerer flertallet i sak om 
fordeling av likvidasjonsutbytte, kan bringe spørsmålet om fordelingen inn for tingretten som 
fastsetter fordelingen i kjennelse som kan ankes. 

Når avviklingsoppgjør er vedtatt og utbetaling av likvidasjonsoppgjør er foretatt, skal 
avviklingsstyret straks sende melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet. 
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Protokoll fra representantskapsmøte 23. juni 2016: 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
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Sammenslåing av "Forvaltning, drift og vedlikehold" og "Plan og 
miljø"  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/16 Formannskapet 22.09.2016 
51/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Stabsfunksjonen Plan og miljø slås sammen med virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold 
med virkning fra 01.01.2017. 
  
Stillingen som virksomhetsleder for den nye enheten lyses ut og besettes så snart som mulig. 
 
 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 
 
Sammendrag 
Av praktiske og faglige hensyn, samt som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med budsjettet 2016, foreslås at enhetene Plan og miljø og Forvaltning, drift og 
vedlikehold slås sammen til en virksomhet, og at stilling som virksomhetsleder lyses ut. 
 
Bakgrunn: 
Siden endringen av den administrative organiseringen av kommunen pr. 01.01.2007 har 
Forvaltning, drift og vedlikehold vært egen virksomhet og Plan og miljø en del av rådmannens 
stab, men med egen leder. Tidligere var de to enhetene en virksomhet under navnet Plan og 
miljø, som også er betegnelsen på det politiske utvalget de to enhetene i stor grad forholder 
seg til. Årsaken til at de to enhetene ble splittet var et ønske om å skille drift og utvikling, og 
at det var hensiktsmessig at Plan og miljø som et interkommunalt kontor var en egen enhet. 
 
Det har gått lang tid siden omorganiseringen, og en har etter hvert høstet erfaringer med 
ordningen. De to enhetene har mange felles oppgaver, og i praksis har de mer eller mindre 
fungert som en enhet. 
 
Virksomhetsleder Stein Erik Fredriksen har sagt opp sin stilling og sluttet i denne  
01.09.2016. Kommunens arealplanlegger sluttet også tidligere i år for å gå over i en stilling i 
Eidsberg kommune, og stillingen er foreløpig vakant. 
 
Alle faglige funksjoner ved Plan og miljø er felles med Aremark og Rømskog, med Marker 
som vertskommune. 
 
Administrasjonen er bedt om å ta en gjennomgang av organiseringen med tanke på å redusere 
antall virksomheter. Rådmannen har tidligere foreslått og fått politisk aksept for 
sammenslåing av Psykisk Utviklingshemmede og Omsorg, og Bibliotek er slått sammen med 
Kultur og Fritid. Foreslåtte omorganisering endrer ikke antall virksomheter, men effektiviserer 
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noe med hensyn til administrativt arbeid, i det Plan og miljø rapporteringsmessig har fungert 
som en virksomhet. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har med bakgrunn i ovennevnte vurdert muligheten av å slå sammen de to 
enhetene sammen, noe som også har vært et ønske fra de ansatte og fremkommet i 
medarbeiderundersøkelsen og nevnt i årsrapporten. 
 
Tillitsvalgte er informert og enig i forslaget. Saken fremmes for politisk behandling uten at 
alle brikker er på plass. Hensikten er å få et vedtak slik at virksomhetslederstilling kan lyses 
ut. Ansatte og tillitsvalgte involveres etter vedtaket i en prosess for få på plass nødvendig 
ansvars- og arbeidsfordeling. 
 
Ved å føre de to virksomhetene nærmere hverandre antar en å få en bedre ressursutnyttelse, 
blant annet ved at leder for Plan og miljø kan fritas noe administrative oppgaver og bruke 
tiden på mer faglig arbeid. Omorganisering anses ikke være av betydning for samarbeidet med 
de andre kommunene. 
  
Det ligger til rette for å gjøre endringer nå fordi virksomhetsleder slutter og ny ikke er ansatt. 
I utlysningen er det viktig å legge vekt på de rette kvalifikasjoner, og disse vil være noe 
annerledes som følge av sammenslåingen enn det ville vært kun ved å erstatte tidligere 
stilling. 
 
Det vil avhenge litt av nyansettelsen hvordan en ny virksomhet best kan organiseres. Av 
denne grunn foreslås det at virksomheten selv gis ansvar for intern organisering og fordeling 
av oppgavene. 
 
Konklusjon: 
Stabsfunksjonen Plan og miljø slås sammen med virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold 
med virkning fra 01.01.2017. 
  
Stillingen som virksomhetsleder for den nye enheten lyses ut og besettes så snart som mulig. 
 
Hva navnet på virksomheten skal være avgjøres i den påfølgende prosess. Tidligere 
betegnelsen på virksomheten var Plan og miljø, som samsvarer med det politiske utvalget. 
Drift og utvikling kan også være en egnet betegnelse. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  15.09.2016 
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Kjøp av leiligheter  i Storgata  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/16 Formannskapet 22.09.2016 
52/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune innleder dialog for å kjøpe de to resterende leilighetene i sameiet i Storgata. 

Det gjennomføres salg av tilsvarende eller flere leiligheter som kommunen eier, fortrinnsvis i 
Joneløkkeveien. 

Kjøpesum for leiligheter i Storgata finansieres av salg av kommunale leiligheter. 

Ordfører og rådmann gis nødvendige fullmakter til å gjennomføre kjøp og salg. 

 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 

Sammendrag 
Marker kommune eier flere leiligheter enn sammenliknbare kommuner. Flere av disse er 
dårlig vedlikeholdt. I Joneløkkeveien eier vi flere enn det som er tillatt i ett borettslag.  

I Storgata er det kun to leiligheter som ikke eies av kommunen. Det anbefales at kommunen 
kjøper i Storgata og selger noen av de øvrige. 

Begrunnelse fremgår av saksframlegget. 
 

Bakgrunn 
Kommunen eier et stort antall leiligheter, og flere enn sammenliknbare kommuner. 
Leilighetene restaureres stort sett i forbindelse med skifte av leieboer, men er utsatt for stor 
slitasje Det er tatt en gjennomgang av de enkelte leiligheter med hensyn til 
vedlikeholdsbehovet. Noen er i god stand, mens det på flere steder er store behov. Ørjetun og 
Åsveien er der behovet er størst, mens øvrige til dels er i god stand. 

Oversikt over kommunale boliger 

Gatenavn Gatenr Tilrettelagt Ikke tilrette-  Kommentarer 
    leilighet lagt leilighet  
Åsveien  12a x   Stort behov for utvendig vedlikehold på disse 
Åsveien  12b x   Noen leiligheter oppusset og i god stand, men 
Åsveien  12c x   generelt er det oppgraderingsbehov  
Åsveien  12d   x  
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Åsveien  12e   x  
Åsveien  14a x    
Åsveien  14b x    
Åsveien  14c x    
Åsveien  14d   x  
Åsveien  14e   x  
         
Industriveien 4a x   Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig 
Industriveien 4b x    
Industriveien 4c x    
Industriveien 6a x    
Industriveien 6b x    
Industriveien 6c x    
         
Idrettsveien  10 x   Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig 
Idrettsveien  12 x    
Idrettsveien  14 x    
Idrettsveien  16 x    
Idrettsveien  18 x    
Idrettsveien  20 x    
Idrettsveien  8a   x  
Idrettsveien  8b   x  
         
Torgata 31   x Ikke egnet som bolig, leies ikke ut på nytt 
         
Storgata     x Stort innvendig og utvendig behov 
Storgata     x for vedlikehold. En leilighet i god stand 
Storgata     x  
Storgata     x  
Storgata     x  
         
Storemoen  24 x   To av paviljongene i god stand, de to andre  
Storemoen  27 x   Relativt god stand. 
Storemoen  28 x   Leiligheter i hovedbygget kreer vedlikehold 
Storemoen  29 x    
Storemoen  19   x  
Storemoen 19   x  
Storemoen 2   x  
Storemoen 2   x  
         
Joneløkkveien  1b x   Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig 
Joneløkkveien  1c x    
Joneløkkveien  1d x    
Joneløkkveien  1e x    
Joneløkkveien  3a x    
Joneløkkveien  3b x    
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Vurdering 
Det synes hensiktsmessig at Marker kommune kjøper de resterende leiligheter i Storgata, slik 
at vi kan utvikle eiendommen uavhengig av andre eierinteresser. Dette er hensiktsmessig også 
av hensyn til at vi eier det gamle verkstedlokalet til Mosbæk og tilhørende areal.  I sum gir 
dette oss tilgang til et stort sammenhengende areal for senere utvikling. Det synes også 
hensiktsmessig som et sentrumstiltak å bidra til istandsetting av nevnte sameie, selv om det nå 
foreligger planer for noen tiltak. 

Marker kommune eier fra før mange leiligheter, og det er derfor hensiktsmessig å avhende 
noen, spesielt i Joneløkkeveien der vi er eier av en større andel av borettslaget enn tillatt. Slikt 
salg må imidlertid skje i forståelse med eksisterende leietakere, og ingen skal risikere å miste 
bosted på grunn av slikt salg. 

 

Konklusjon 
Det anbefales dialog for erverv av to leiligheter i sameiet i Storgata, samtidig som det 
vurderes mulighet for salg av andre. Salgssum skal finansiere kjøpesum. 

Det anbefales at ordfører og rådmann gis fullmakt til å føre forhandlinger for kjøp og salg. 
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Høring - forslag til ny kommunelov  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/16 Formannskapet 22.09.2016 
53/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det avgis følgende høringsuttalelse fra Marker kommune: 
Det er positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og hovedtrekkene i endringsforslag til 
kommuneloven støttes. 

 Flertallets syn i kravet til at kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal gjelde når man ser 
organet under ett støttes, men etter vår vurdering bør det likevel innføres en 
unntaksbestemmelse for partssammensatt utvalg (PSU), dette ved at folkevalgte 
medlemmer av PSU unntas fra lovens krav om kjønnsmessig fordeling. 

 Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis 
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede 
tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. 
Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv 
gjennomføring av statlige tilsyn. 

 Vi mener tittelen administrasjonssjef/rådmann bør beholdes. Den er like innarbeidet 
som fylkesmann og jordmor. Tittelen kommunaldirektør som er foreslått er allerede i 
bruk i mange kommuner, og ved kronologiske fremstillinger kan det bli vanskelig å få 
et tydelig bilde. 

 Kommunen anbefaler at betegnelse interkommunalt samarbeid beholdes slik KS også 
anbefaler. Det er et godt innarbeidet begrep i forhold til de interkommunale 
selskapene, betegnelsen kommunesamarbeid brukes i dag om 
vertskommunesamarbeid. Marker kommune er av den formening at kommunene bør 
beholde muligheten til å opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver jfr. 
kommunelovens § 27. Den gir oss en fleksibel løsning hvor ikke alle deltakende 
kommuner behøver være representert i styret. 

Marker kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet igangsetter 
harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i valgloven til antall 
underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom kravene til antall 
underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall underskrifter på et listeforslag 
økes tilsvarende. 
 
 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 
 
Sammendrag: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny lov om kommuner og 
fylkeskommuner på høring, med høringsfrist 6. oktober. Høringen baserer seg på 
kommunelovutvalgets utredning av 10.03.16, NOU 2016:4. 
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Det mest sentrale punktet i nytt lovutkast, har vært forslaget om å lovfeste det kommunale 
selvstyret, og derved styrke lokaldemokratiet. Øvrige endringer i loven bygger opp om disse 
hovedmålene, bl.a. ved at begrensninger i det kommunale selvstyret skal hjemles i lov. I 
mellomtiden er også det lokale selvstyret forankret i Grunnloven og forslaget til lovutkastet 
må ses i lys av bestemmelsen der. 
 
De vurderinger og hensyn kommunelovutvalget har vektlagt i lovutkastet kan oppsummeres 
slik: 

 Styrket kommunalt selvstyre 
 Styrket folkevalgt styring i kommunene 
 Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner 
 En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten 
 En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn 
 Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne 

 
 
Bakgrunn: 
Bakgrunnen for denne saken er altså forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. 
Kommunelovutvalget har levert en omfattende utredning. Omtalen i saksfremlegget fokuserer 
kun på utvalgte problemstillinger av mer prinsipiell karakter. I vurderingene som følger under 
angis en beskrivelse av foreslåtte endringer med særskilt betydning for de folkevalgte. 
Deretter gis det en beskrivelse av endringsforslag som har en mer administrativ karakter. 
 

 
Vurdering: 
Det er over 20 år siden forrige gjennomgripende revisjon av kommuneloven. 
Samfunnsutviklingen tilsier at det er nødvendig med en ny gjennomgang. Flere oppgaver er 
tilført kommunen, og virksomhetsorganiseringen og bruk av styringsverktøy er mer kompleks. 
Videre har internasjonale forpliktelser fått økt betydning, hvor utviklet praksis har avdekket 
uklarheter i dagens lovgivning. 
 
Endringer med særskilt betydning for de folkevalgte: 

(Kapittel 4) Lovfesting av det kommunale selvstyret 

Det kommunale selvstyret er i dag ikke lovfestet. Utvalget mener det er viktig at det 
kommunale selvstyret blir synliggjort og gitt et rettslig vern. Utvalget foreslår av den grunn at 
sentrale elementer ved det kommunale selvstyret skal fremgå av en egen lovbestemmelse. I 
forlengelsen av dette foreslår utvalget tre prinsipper for hvordan nasjonale myndigheter skal 
forholde seg til dette selvstyret. For det første at kommunalt selvstyre ikke bør begrenses mer 
enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. For det andre at offentlige oppgaver 
fortrinnsvis bør legges til organer som er så nær innbyggerne som mulig. For det tredje at 
innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommunene ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom. Utvalget foreslår å lovfeste at begrensninger i det kommunale 
selvstyret krever hjemmel i lov. 
 
(Kapittel 7) Ordningen med innbyggerforslag beholdes, men kravet til antall underskrifter 

økes 

Ordningen hvor innbyggere i kommunen kan fremme forslag overfor kommunestyret er 
regulert i gjeldende kommunelov. Formålet med ordningen er å fange opp et saksorientert 
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politisk engasjement og kanalisere dette inn i det representative demokratiet. Etter gjeldende 
rett plikter kommunestyret å ta stilling til et forslag dersom forslaget oppnår 2 % av 
innbyggernes underskrifter. I nytt lovforslag er kravet satt til 8 %, underskrifter fra 1000 
innbyggere er allikevel tilstrekkelig. Etter utvalgets vurdering vil forsterkede materielle vilkår 
bidra til at forslaget får økt legitimitet, herunder at forslaget ikke kan avises uten en grundig 
behandling. I forlengelsen av dette vises det for øvrig til at utviklingen med internett, sosiale 
medier mv. har gjort det enklere å samle inn underskrifter. 
 

 

(Kapittel 10) Ordningen med direktevalg av ordfører lovfestes 

Utvalget foreslår å åpne for at kommunene kan beslutte at ordføreren kan velges direkte av 
innbyggerne i kommunen. Etter utvalgets vurdering vil direktevalg av ordfører kunne styrke 
ordførerrollen. Det vil også kunne ha positiv effekt på interessen for lokalpolitikk og 
lokalvalg. 
 
(Kapittel 11) Medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret skal ikke lenger være 

valgbare til styret i kommunale foretak 

Kommunestyret er overordnet styret i kommunale foretak. Utvalget mener det kan oppstå 
utfordringer der medlemmer av styret i kommunale foretak også er medlemmer av 
kommunestyret. Etter utvalgets vurdering bør derfor lovverket endres for å unngå denne type 
rollekombinasjoner for kommunestyremedlemmer. 
 
(Kapittel 13) Skjerpede krav til kjønnsbalanse eller er andre hensyn viktigere? 

Utgangspunktet til Kommunelovutvalget er at likestilling må ivaretas på en god måte i 
folkevalgte organer, ellers vil kommunene kunne oppfattes som mindre legitime. Valg av 
medlemmer til andre folkevalgte organ enn kommunestyret kan enten gjennomføres som 
avtalevalg eller som forholdsvalg. Ved avtalevalg gjelder kravet til kjønnsmessig balanse når 
man ser organet under ett. 
Etter utvalgets vurdering er kravet til kjønnsmessig sammensetning dermed ivaretatt og 
behovet for endring er ikke tilstede. Ved forholdsvalg er imidlertid kravet til kjønnsbalanse 
knyttet til det enkelte listeforslag, og ikke til sammensetningen av organet som helhet. Dette 
kan medføre at kjønnssammensetningen i utvalget som helhet blir skjev, selv om 
kjønnsbalansen innenfor det enkelte listeforslag er i tråd med lovens krav. 
Utvalgets flertall foreslår på denne bakgrunn at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal 
knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare det enkelte listeforslag. 
Dersom det ene kjønnet blir underrepresentert i organet som helhet, skal kandidater fra det 
underrepresenterte kjønnet rykke opp på den listen som har fått flest stemmer. Etter 
mindretallets vurdering vil en slik ordning innebære en inngripen i partienes rett til selv å 
bestemme hvilke personer de ønsker å la seg representere med. Etter mindretallets syn må 
derfor hensynet til demokrati på dette punktet gå foran hensynet til kjønnsbalanse. 
 
(Kapittel 15) Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte 

Rådmannen har i samsvar med hensynet til forsvarlig saksutredning ansvaret for at alle 
relevante opplysninger fremgår av saksfremlegget. Kommunelovutvalget foreslår likevel en 
utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Med forslaget til ny lovbestemmelse vil 
folkevalgte organer også gis rett til innsyn i taushetsbelagte opplysninger og annen 
informasjon som med hjemmel i offentlighetsloven er unntatt offentlighet hvis det er 
nødvendig av hensyn til behandlingen v en konkret sak, og hvis forvaltningslovens § 13 
hjemler unntak fra taushetsplikten. Etter utvalgets vurdering vil en utvidet innsynsrett bidra til 
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å sikre at folkevalgte organer har tilgang på nødvendige opplysninger, og derigjennom styrke 
folkevalgte organers mulighet til å ivareta ansvaret for styring og kontroll av kommunen. Som 
en konsekvens av utvidet rett til innsyn, foreslår utvalget en bestemmelse i kommuneloven 
som pålegger de folkevalgte taushetsplikt for slike opplysninger. 
 
(Kapittel 16) Politiske møter – full offentlighet eller behov noen fortrolige arenaer? 

Åpenhet er hovedregelen for politisk møtevirksomhet i folkevalgte organer. Kommuneloven 
inneholder likevel bestemmelser for når et møte kan lukkes. Ut fra gjeldende kommunelov 
fremgår det at et møte kan lukkes når organet eksempelvis behandler personalsaker eller 
forretningsmessige forhold. 
Prinsippet om møteoffentlighet sikrer transparens i kommunal virksomhet. Etter 
kommunelovutvalgets vurdering er hovedtrekkene i dagens regelverk hensiktsmessig 
innrettet. Det foreslås likevel en lovhjemmel som tydeliggjør at møter med kommunens 
advokat kan lukkes. Adgangen til å lukke denne type møter har også tidligere vært tilstede, 
men blir nå eksplisitt lovfestet gjennom en egen bestemmelse. Den kan dermed benyttes i 
ulike avtaleforhandlinger, i saker som gjelder erstatningskrav mot kommunen mv. 
Kommunelovutvalget har også drøftet om det bør innføres en hjemmel til å lukke møter 
dersom det folkevalgte organet i forkant av realitetsbehandling har behov en innledende 
opplæringsfase. Flertallet i utvalget foreslår ikke en slik lovhjemmel, men problemstillingen 
har likevel prinsipiell interesse og omtales derfor nærmere. 
Mange saker er komplekse og dreier seg om områder hvor de folkevalgte ikke nødvendigvis 
har dybdekompetanse. Etter mindretallets vurdering bør det derfor gis mulighet for en 
unntaksbestemmelse knyttet til lukkede møter i forbindelse med saksforberedende opplæring. 
En slik bestemmelse vil gi mulighet for at de folkevalgte kan sette seg inn i et saksområde før 
temaet behandles for åpne dører, og før man når fasen som innebærer beslutningstaking. Etter 
mindretallets vurdering vil en slik bestemmelse legge til rette for læring og gode 
beslutningsprosesser. Mindretallet viser i denne forbindelse til at de folkevalgte i en 
innledende fase bør ha mulighet til å få kunnskap om sakens realiteter, faktum og 
komplikasjoner, uten å bekymre seg for hvordan deres spørsmål tolkes av ulike 
interessegrupper, media etc. Flertallet i Kommunelovutvalget mener at manglende 
møteoffentlighet ved saksforberedende opplæring kan føre til at grensen for når 
beslutningsprosessen starter, kan tolkes ulikt og gi rom for misbruk. 
 

Endringsforslag som har en mer administrativ karakter.  

(Kapittel 8) Konsekvenser av kompetanseoverskridelse, hva bør skje dersom det fattes vedtak i 

strid med delegert vedtakskompetanse? 

Kommunelovutvalget har vurdert om det bør innføres et regelverk for hva som skal skje 
dersom noen handler i strid med delegert vedtakskompetanse. Flertallet har konkludert med at 
dette temaet ikke bør behandles i kommuneloven. Etter deres vurdering bør all 
kompetanseoverskridelse reguleres av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. 
Mindretallet mener imidlertid at rettsvirkningene av brudd på personelle kompetansekrav bør 
lovfestes. Ettersom kommuneloven gir en rekke regler om personellkompetanse, bør 
virkningen av brudd på disse reglene lovfestes. Mindretallet argumenterer med at kommunen 
treffer både tvangsvedtak og disposisjoner med potensielt store ringvirkninger for 
fellesskapet. De interesser som står på spill, tilsier derfor en streng regulering av både hva 
som kan besluttes, og hvordan disse beslutningene treffes. For disse disposisjonene må den 
private parts ønske om et sterkt forventningsvern stå tilbake for hensynet til å sikre at 
beslutninger er demokratisk forankret. 
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Mindretallet foreslår av den grunn en bestemmelse som vil innebære at vedtak truffet i strid 
med delegert vedtakskompetanse blir ugyldig. Imidlertid skal vedtaket likevel være gyldig 
hvis det er grunn til å regne med at kompetanseoverskridelsen ikke kan ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold, eller hvis ugyldighet vil virke sterkt urimelig. 
 
(Kapittel 8) Tittelen rådmann blir kjønnsnøytral 

Utvalget ønsker en kjønnsnøytral tittel på lederen for kommunens administrasjon. Tittelen 
rådmann foreslås dermed erstattet med tittelen kommunedirektør. 
 
(Kapittel 18) § 27-samarbeid erstattes av kommunale oppgavefellesskap 

Kommunelovutvalget foreslår en ny organisasjonsform, kommunale oppgavefellesskap, 
beregnet på enkle samarbeid om produksjon av enkeltstående tjenester. Denne 
samarbeidsformen er foreslått som erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i 
gjeldende kommunelov. Foreslått lovbestemmelse vil regulere noen flere forhold enn det 
dagens lov gjør. For eksempel må eierkommunene ta aktiv stilling til om samarbeidet skal 
være et eget rettssubjekt. I tillegg blir det lovfestet at eierkommunene må inngå en 
samarbeidsavtale for kommunale oppgavefellesskap. 
 

(Kapittel 19) Kommunal økonomi: Nye bestemmelser gjør det vanskeligere å drive uforsvarlig 

Utgangspunktet til Kommunelovutvalget er at svak økonomistyring svekker tilliten til 
kommunens forvaltning. Utvalget fastsetter i denne forbindelse en plikt for kommunene til å 
utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Lovendringen vil innebære at 
kommunens regnskap også må omfatte kommunale foretak, samt andre virksomheter som er 
en del av kommunen som rettssubjekt. 
Utvalget ønsker også å lovfeste at kommunestyret skal fastsette finansielle måltall for 
kommunens økonomiske utvikling. Likeledes må årsberetningen redegjøre for kommunens 
økonomiske utvikling og i denne sammenheng angi en vurdering av økonomisk 
handlingsevne. Kommunelovutvalget foreslår videre å lovfeste at drift bare kan finansieres 
gjennom løpende inntekter. Tilsvarende ønsker utvalget at det skal fastsettes regler for 
minimumsavdrag på lån. Dersom merforbruk oppstår må kommunestyret ta stilling til 
inndekning. For kommuner som innføres i ROBEK-registeret, foreslår utvalget at 
kommunestyret pålegges en særskilt plikt til å utarbeide og nedfelle konkrete tiltak. 
Lovforslaget fastslår dermed en plikt for kommunestyret til å fastsette en tiltaksplan som 
bringer økonomien i balanse, og innebærer samtidig en plikt til å gjennomføre de nødvendige 
tiltakene. 
 

 (Kapittel 29) Bør fylkesmannen gis reell myndighet til å koordinere statlige tilsyn? 

Kommunelovutvalget foreslår at fylkesmannen gis i oppgave å samordne statlige tilsyn med 
kommunene. Formålet med samordning av tilsynsvirksomheten er at denne skal være mest 
mulig rasjonell og effektiv. Utvalgets flertall ønsker i denne sammenheng å tildele 
Fylkesmannen reell beslutningsmyndighet overfor øvrige tilsynsmyndigheter. Forslaget vil 
innebære at fylkesmannen kan utsette varslede tilsyn når det samlede omfang av statlige tilsyn 
overskrider hva som anses forsvarlig. 
Etter flertallets vurdering vil ikke en slik ordning innebære en uforholdsmessig ulempe, da det 
kun er snakk om å tilpasse tidspunkt og omfang i forhold til de kommuner som er mest 
belastet på det aktuelle tidspunktet. Mindretallet mener på sin side at Fylkesmannen ikke bør 
gis beslutningsmyndighet hva angår koordinering av statlige tilsyn. Fylkesmannen bør kunne 
henstille statlige instanser om å tilpasse tilsynet slik at omfanget ikke blir for stort. Hvis andre 
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tilsynsetater likevel påbegynner tilsyn med kommunen, må man legge til grunn at det er 
faglige argumenter som begrunner igangsettelsen. 
 
Rådmannen vurderer i all hovedsak de foreslåtte endringer i kommuneloven som positive. 
Flere av de foreslåtte endringene samsvarer med dagens praksis. 
 
Rådmannen ser det som positivt at det kommunale selvstyre lovfestes, dette vil i seg selv gi et 
viktig bidrag til et sterkere lokalt folkestyre. Sammen med lovfesting av prinsipper for 
nasjonale myndigheters relasjon til kommunene, kan dette bidra til at statsforvaltningen 
foretar bedre avveininger mellom nasjonale og lokale hensyn. Samlet vil dette sikre klarere og 
mer forutsigbare rammer for kommunens virksomhet. 
 
Formålet med kravet til kjønnsbalanse er å sikre en noenlunde lik representasjon av begge 
kjønn i folkevalgte organer. Gjeldende ordning ved forholdsvalg kan resultere i politiske 
organer som ikke oppfyller dette formålet. Det anbefales derfor å støtte flertallets vurdering av 
at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg bør knyttes til sammensetningen av organet som 
helhet. Når det gjelder kravet til kjønnsmessig sammensetning av partssammensatt 
samarbeidsutvalg (PSU), tilsier imidlertid praktiske realiteter at kravet til kjønnsmessig 
sammensetning ikke bør gjelde absolutt.  
 
Når det gjelder økonomi mener lovutvalget at de nye pliktene lovforslaget innebærer hver for 
seg kun har mindre økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
 
Konklusjon: 
Lovutkastet inneholder mange gode forslag egnet til å styrke det lokale selvstyret, og dermed 
fremme en effektiv og bærekraftig kommunesektor. Det gir en god definisjon av 
Grunnlovfestingen av det lokale selvstyret. Øvrige bestemmelser, særlig knyttet til 
internkontroll, økonomi og strengere grenser for statlig overprøving bygger godt opp om 
lovens formålsbestemmelse. 
 
Saken fremmes i tråd med innstilling. 
 
 
Vedlegg: 
KS’ debattgrunnlag for ny kommunelov  
NOU 2016 4 Ny kommunelov – utdrag. 
 
UTSKRIFT SENDES:  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
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Saksmappe:  16/352 
 

 
Tertialrapport  - 2. tertial 2016  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/16 Formannskapet 22.09.2016 
54/16 Kommunestyret 27.09.2016 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tertialrapporten for 2. tertial 2016 tas til orientering. 
 
 
Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.  
 
 
Bakgrunn: 
Forskrift om årsbudsjett § 10 sier at “administrasjonssjefen”, eventuelt kommunestyret, skal 
gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter 
og utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett. Uttrykket gjennom budsjettåret tolkes i 
forklaringen til forskriften til å være minimum to ganger pr år. 
 
Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. 
 
Virksomhetens tertialrapporter, en samleoversikt over totalresultatet, oversikt over likviditet 
og en oversikt over låneporteføljen for Marker kommune pr 31.08.16 følger vedlagt. 
 
Vurdering 
Det ble i budsjett 2016 fordelt kr 192.475.000 på de forskjellige virksomhetene.  
I budsjettvedtaket står det også at virksomhetene skal spare kr 1.000.000 av driften. Dette 
gjøres gjennom reduksjon av drift på alle virksomheter. Viser til egen sak om innsparing. 
 
Skatt og rammeoverføringer: 
Skatteinngangen for perioden januar-august 2016 viser samlet kr 53.181.414 det vil si 73,73 
% av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne på 67,30 % på samme tid 
i fjor. Det totale skatteanslaget for hele 2016 er satt til kr 72.132.000. Inngangen er kr 
8.457.414 høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. 
Rammeoverføringene inkludert inntektsutjevningen viser for perioden samlet inngang på kr 
89.292.631 – det vil si kr 71,79 % av budsjettert inngang for hele året.  
 
Virksomhetene familie og helse, barnevern, utviklingshemmede, omsorg og kultur og fritid 
viser alle et merforbruk pr 31.08.16. Kultur og fritid har bundne fond til og dekke sitt 
merforbruk, og skal derfor ved årets slutt holde seg innenfor sin ramme. Når det gjelder 
familie og helse, barnevern og omsorg, er prognosene noe mer usikre. Forvaltning, drift og 
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vedlikehold viser et stort mindreforbruk pr 31.08.16. Det vil ikke vedvare ut året. Nødvendig 
og utsatt vedlikehold vil bli prioritert i løpet av høsten. 
Det knytter seg større usikkerhet til resultatet totalt nå enn det har gjort tidligere i år. Vi har 
fortsatt lite eller ingen reserver til og dekke opp uforutsette utgifter. 
 
 
Sykefraværet totalt pr 2. tertial for hele kommunen er som følger: 
Virksomhet 2015 2016 
Marker kommune 9,7 % 6,3 % 
 
Marker kommune har hatt en gledelig utvikling på sykefraværet i hele 2016. 
 
Konklusjon: 
Resultatet pr 31.08.16 viser at det knytter seg usikkerhet til prognosene for noen av 
virksomhetene. Skatteinngangen ligger fortsatt over budsjett. Eiendomsskatteinntektene er 
også noe høyere en budsjettert. 
Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.08.16

Virksomhet Regnskap Per.budsjett Avvik i kr Avvik i % Totalt budsjett
inkl. endring

Sentraladm. 14 304 408,58 14 699 734,49 395 325,91 2,69 26 941 824,00
Private b.hager 8 515 514,32 9 205 000,00 689 485,68 7,49 13 150 000,00
Religiøse formål 2 624 250,00 2 624 250,00 0,00 0,00 3 669 000,00
Marker skole 23 843 909,45 24 061 534,17 217 624,72 0,90 38 143 500,00
Grimsby b.hage 3 261 145,55 3 394 464,64 133 319,09 3,93 5 339 000,00
Familie og helse u/barnevern 6 524 592,62 6 500 602,51 -23 990,11 -0,37 10 299 153,00
Barnevern 5 799 254,80 5 729 772,09 -69 482,71 -1,21 9 809 273,00
Nav 2 412 026,17 2 513 960,54 101 934,37 4,05 4 156 500,00
Utviklingshemmede 5 192 458,64 5 122 496,10 -69 962,54 -1,37 7 890 150,00
Omsorg 33 961 510,34 33 576 213,73 -385 296,61 -1,15 49 143 500,00
Forvaltning/drift/vedl - teknisk 10 535 107,58 13 026 010,49 2 490 902,91 19,12 18 305 487,00
Plan & miljø 2 230 079,65 2 436 383,01 206 303,36 8,47 2 654 150,00
Kultur/fritid 2 360 083,85 2 253 300,74 -106 783,11 -4,74 3 309 050,00
Bibliotek 838 936,48 857 836,72 18 900,24 2,20 1 160 200,00
Finans, skattt og rammetilskudd -129 836 105,68 -125 007 107,00 4 828 998,68 -3,86 192 475 000,00

Se kommentarene fra hver virksomhet.  
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Oversikt over likviditet 

Pr 31.12.2015 Pr 30.04.2016 Pr 31.08.2016

Innskudd hos bankforbindelse 38 774 450 37 013 747 43 599 363
Innskudd i andre banker 0 0 0
Samlet kortsiktig likviditet 38 774 450 37 013 747 43 599 363

Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende. Noen svingninger mellom månedene vil det fortsatt være. Opptatt kassekredittgjeld
er fortsatt til sammen kr 20.000.000. Denne står uforandret inntil videre. Kassekreditten har ikke vært benyttet hittil i 
2016.

Oversikt over lånegjeld pr 31.08.16

Rentetype Rentesats Andel av Andel av

portefølje portefølje

P.T. rente 1,65 % 150 650 643,93 79,96

Grønn p.t. rente 1,55 % 310 000,00 0,16

Flytende rente 1,98 % 394 191,00 0,21

Flytende rente 1,99 % 20 397 823,00 10,83

Flytende rente 2,00 % 9 434 666,00 5,01

Fast rente 2,22 % 7 214 668,00 3,83

Totalt 188 401 991,93

Låneinstitusjon Beløp

Husbanken 3 314 612,00

Kommunalbanken 150 960 643,93

KLP 16 649 334,00

Sum investeringsgjeld 170 924 589,93

Videre utlån Husbanken 17 477 402,00

Sum langsiktig gjeld 188 401 991,93

Det er i 2016 foreløpig kun tatt opp lån til videreutlån med kr 2.000.000. Investeringslån i følge vedtak

i budsjett vil bli tatt opp i løpet av høsten. Dette lånet må ut på anbud.

Pr 31.12.15 hadde Marker kommune en langsiktig lånegjeld som var 70,2 % av brutto driftsinntekter.

Netto finans og avdrag var pr 31.12.15 2,3 %. Det vil si at 2,3 % av våre brutto driftsinntekter går til og

dekke renter og avdrag på gjeld. 

Marker kommune har i forhold til andre Østfold kommuner lav lånegjeld.  
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Virksomhet Politikk og utvalg, administrasjon/fellesutgifter, kirker 
 
Nøkkeltall økonomi pr 2. tertial 
2016

Budsjett totalt 2016 Regnskap 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totaler 30 610 824,00 15 373 388,79 16 928 658,58 17 323 984,49 -395 325,91

Utgifter Art Beskrivelse av art 35 074 320,00 18 067 925,78 20 534 960,13 19 640 651,05 894 309,08

10 Lønn 16 967 055,00 9 004 906,94 9 030 016,89 10 240 942,01 -1 210 925,12

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 3 782 448,00 2 950 013,25 3 741 020,11 3 020 792,16 720 227,95

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 2 350 000,00 968 778,07 1 376 701,32 1 566 666,72 -189 965,40

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 1 865 000,00 1 543 626,16 2 221 533,75 1 336 666,80 884 866,95

14 Overføringsutgifter 9 676 321,00 3 400 601,36 3 664 493,21 3 475 583,36 188 909,85

15 Finansutgifter med videre 433 496,00 200 000,00 501 194,85 0,00 501 194,85

Inntekter -4 463 496,00 -2 694 536,99 -3 606 301,55 -2 316 666,56 -1 289 634,99

16 Salgsinntekter -175 000,00 -101 756,50 -203 151,00 -116 666,64 -86 484,36

17 Refusjoner -3 855 000,00 -2 368 827,49 -2 154 828,21 -2 199 999,92 45 171,71

18 Overføringsinntekter 0,00 -200 000,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00

19 Finansinntekter med videre -433 496,00 -23 953,00 -748 322,34 0,00 -748 322,34 
 
Kommentar: 
Virksomheten viser pr 31.08 et mindreforbruk på kr 395.326. Mindreutgift på lønn skyldes i 
hovedsak lavere lønnsutgift til rådmann enn budsjettert, budsjettert med helårseffekt 
økonomikonsulent/controller, og innsparinger på IKT. Vi har noen aktiviteter i 2016, blant 
annet kommunereform, KS Utviklingsnettverk også videre som skal dekkes av bundne fond. 
Her er ikke all fondsbruk ført pr 31.08.16, da det er mer hensiktsmessig og foreta noen av de 
føringene på slutten av året. Derfor viser noen av artene merforbruk. 
Økonomien er i rute og vi forutsetter ingen budsjettoverskridelser i 2016 på dette området. 
 
 
Organisasjon/personell pr 2. tertial 2016 
Ansvar Årsverk Antall 
1200 Rådmannskontoret 4,80 7 
1300 Økonomikontoret 4,05 7 
1405 Servicetorget 3,40 6 
1410 Innkjøp 1,00 1 
1415 Kommuneoverlege 0,30 1 
1421 IKT Grenseregion 2,00 2 
1480 Pedagogisk rådgivning 2,00 2 
Sum 17,55 26 
 
Kommentar: 
Bemanning i stab/administrasjon er sårbar ved sykdom og fravær.  
 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Administrasjon   5,5 % 5,4 % 
 
Kommentar: 
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Det er få ansatte i hver avdeling, noe som gir stort utslag på statistikken. Det sykefraværet 
som er i stab er ikke relatert til jobbsituasjon. 
Resultatmål 
I henhold til Kostra tallene for 2015 bruker Marker kommune lite penger til administrasjon. I 
2015 brukte vi kr 3.191 pr innbygger, mens sammenlignbare kommuner bruker mellom kr 
4.266 og 7.474 pr innbygger. 
 
Aktiviteter 2016 
Vi er i full gang med opplæring av superbrukere på nytt saksbehandlingssystem, Websak, som 
skal tas i bruk fra november 2016. Dette vil være kommunens dokumenthåndteringsverktøy, 
og skal benyttes av alle som utfører saksbehandling. Samtidig med at vi nå bytter system, vil 
kommunen også gå over til fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Fullelektronisk 
saksbehandling trer i kraft fra 01.01.2017.  
 
Utfordringer fremover: 
Stab/støtte er som tidligere nevnt sårbar ved sykdom og fravær. Vi har få ressurser, og i 
mange av stillingene er det ofte bare en person som kan utføre en bestemt jobb. 
Digitale løsninger og effektivisering av driften er hovedfokuset i stab nå. Utnyttelse av 
eksisterende systemer på en mest mulig effektiv måte, å ta i bruk nye moduler som tilhører de 
fagsystemene vi har pr i dag er viktig for og kunne følge med i utviklingen.  
Kurs/kompetanse er også viktig for og kunne holde seg oppdatert både på nytt og eksisterende 
regelverk.  
I tillegg skal stab/støtte være en “serviceinstitusjon” både for interne og eksterne brukere, og 
det blir et viktig fokus fremover. 
 
 
 
 
Virksomhet Marker skole 
 
Nøkkeltall 
økonomi

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 38 143 500,00 24 538 386,39 23 843 909,45 24 061 534,17 -217 624,72

Utgifter Art Beskrivelse av art 48 487 163,00 30 774 729,98 30 073 753,40 29 886 467,45 187 285,95

10 Lønn 40 661 500,00 25 582 942,91 25 624 396,22 25 184 084,57 440 311,65

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 4 094 000,00 2 404 899,53 2 124 371,10 2 860 382,80 -736 011,70

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 265 000,00 126 583,58 213 815,81 176 666,72 37 149,09

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 165 000,00 2 347 842,80 1 840 354,80 1 360 000,00 480 354,80

14 Overføringsutgifter 458 000,00 287 561,16 268 140,47 305 333,36 -37 192,89

15 Finansutgifter med videre 843 663,00 24 900,00 2 675,00 0,00 2 675,00

Inntekter -10 343 663,00 -6 236 343,59 -6 229 843,95 -5 824 933,28 -404 910,67

16 Salgsinntekter -1 320 000,00 -924 018,99 -956 069,77 -880 000,00 -76 069,77

17 Refusjoner -8 180 000,00 -5 271 324,60 -5 196 684,18 -4 944 933,28 -251 750,90

18 Overføringsinntekter 0,00 -41 000,00 -77 090,00 0,00 -77 090,00

19 Finansinntekter med videre -843 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Kommentar økonomi:  
Merforbruk på lønn (art 10) skyldes at vi har bemannet for en gjesteelev utover rammene våre. 
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Denne eleven har refusjonsgaranti fra Oslo kommune, og vi vil få refusjon for denne 
oppdekkingen i nov/des. Videre har vi vikarutgifter for lærere i videreutdanning som 
kompenseres med refusjon fra direktoratet. Dette kommer som inntekt (495.000 til art 17). 
Ekstra bemanning på lesing 1.-4.trinn kompenseres også med prosjektmidler (480.000 til art 
17, se mer på avsnitt om aktivitet 2016). 
Mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester skyldes at vi har vært restriktive med innkjøp og 
kurs med tanke på pålagt innsparing på 300.000 dette året.  
Utgiftene på kjøp av tjenester (art 13) er i all hovedsak betalinger til Delta for norskopplæring 
av voksne, utgifter som refunderes fra staten (voksenopplæring/introduksjonsordningen 
517.000 til art 17). Her fremkommer alle utgiftene som merforbruk, da det ikke er budsjettert 
med utgifter til dette innenfor 2060/2070. Inntektene kommer på samme måte som 
merinntekt. 
 
 
Organisasjon/personell 
Marker skole har 60 årsverk for delt på 76 personer. Dette innebefatter grunnskole og SFO. I 
underkant av 2 årsverk er knyttet til SFO. 
 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Marker skole 8,4 % 4,8 % 
 
Kommentar: 
En svært god utvikling fra i fjor. Det er mye fokus på samarbeidsmiljø og trivsel. 
Utviklingsarbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø og vurdering for læring legges opp med 
økter som gir kollegalæring og deling av god praksis. Det er høy trivsel, og vi prioriterer 
sosiale tilstelninger ved ferier og oppstart av semesteret.  
 
 
 
Resultatmål: Med unntak av årets grunnskolepoeng er alle resultater her hentet fra 
tilstandsrapporten som ble politisk behandlet i mai 2016. Det vises til den for flere detaljer.  
 
Elevundersøkelsen vil gjennomføres i november. Resultatene på læringsmiljø her er hentet 
fra forrige gjennomføring skoleåret 2015/2016. Maks skår er 5. 
Trivsel:   7.trinn: 4,6 10.trinn: 3,9  
Mobbing:  7.trinn: 4,4 10.trinn: 4,7  
Vurdering for læring 7.trinn: 4,0 10.trinn: 3,2 
 
Nasjonale prøver vil gjennomføres i oktober. Resultatene her er fra høsten 2015: 
Lesing 5.trinn: Mål: Færre enn 30 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 31% 
Lesing 8.trinn: Mål: Færre enn 25 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 35,6 % 
 
Engelsk 5.trinn: Mål: Færre enn 35 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 33 % 
Engelsk 8.trinn: Mål: Færre enn 35 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 52 % 
 
Regning 5.trinn: Mål: Færre enn 30 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 22 % 
Regning 8.trinn: Mål: Færre enn 35 % i mestringsnivå 1 og 2.  Resultat: 39 % 
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Grunnskolepoeng (summen av standpunkt og eksamen 10.trinn) juni 2016:  39,4 

 
 
Aktiviteter 2016 
Siden skolestart i august, har vi gjort noen små organisatoriske endringer. Vi har forskjøvet 
skolestart et kvarter frem (til 08.30) og skoleslutt tilsvarende frem (til 14.15). Dette har gitt 
særlig ungdomstrinnet noe mer effektive skoledager, og gitt større handlingsrom for møtetid 
etter skoletid for lærerne. Dette har derimot medført en del merarbeid med koordinering og 
tilsyn knyttet til skoleskyssen. Vi er i dialog med ØKT om de endringene de har gjort. 
Endringen evalueres ved årsskiftet. 
Elevtallet i SFO har økt, fra 78 forrige skoleår til over 90 nå. Dette har medført noe styrket 
bemanning, innredning av et nytt grupperom, og flytting av måltidet fra SFO-basen til 
festsalkjøkkenet. Dette kjøkkenet har fått et løft, med nye hvitevarer, en ny kjøkken-øy og 
utstyr. Dette har vært gode grep som går fint inn i driften av SFO.  
 
Skoleåret 2016/2017 innebærer også videre satsning på skolebasert kompetanseheving, denne 
gangen med fokus på vurdering og videre arbeid med læringsmiljø og sosial læreplan (ref. 
arbeidet med utviklingsplanen våren 2016). Vi følger UDIRS satsning på Vurdering for læring 
(pulje 7), og setter av det aller meste av utviklingstiden vår til arbeid med dette.  
 
Skolen har mottatt prosjektmidler for tidlig innsats fra Utdanningsdirektoratet for å styrke 
lærertetthet på småskoletrinnet. Siden skolestart har disse midlene vært satt inn ved å styrke 
fokus på lesing og oppfølging av kartleggingsprøvene på småskoletrinnet. Lærerne på trinn 
gjennomgår resultatene, og setter  
 
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
Det er ikke avholdt tilsyn i denne perioden. 
 
Utfordringer fremover: 
Opprettholde og videreføre den gode utviklingen vi har sett den siste tiden på nærvær. Det å 
skape stabilitet som fremmer det gode arbeidsmiljøet er en utfordring. Det er særlig to forhold 
som «bekymrer» i så måte: 
Fravær knyttet til videreutdanning (høgskoledager) er utfordrende. Vi har heldigvis mange 
som ønsker kompetanseheving, og vi ønsker å møte de nye kompetansekravene for lærere. 
Dette gjør at vi får flere med reduserte stillinger og heldagsfravær. Vikarsituasjonen skaper 
utfordringer.  
Uforutsigbarhet i forhold til innsparing og reduksjon i bemanning skaper uro i 
personalgruppen.  
 
Felles fokus, engasjement og lojalitet i forhold til satsningsområdene våre VFL og 
læringsmiljø/MOT er viktig. Det å samkjøre hele personalet til å fronte de samme verdiene og 
elevsynet, og sikre at alle elever møter trygge voksne som fremmer den gode sosiale og 
faglige læringen må være hovedmålet vårt.  
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Virksomhet Grimsby barnehage 
 
Nøkkeltall økonomi 

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1-8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 5 339 000,00 2 945 882,18 3 261 145,55 3 394 464,64 -133 319,09

Utgifter Art Beskrivelse av art 6 548 828,00 4 129 629,03 4 131 149,34 4 139 061,28 -7 911,94

10 Lønn 6 071 830,00 3 922 352,78 3 886 447,04 3 849 614,56 36 832,48

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 383 088,00 181 324,89 193 404,23 255 392,08 -61 987,85

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 21 082,00 0,00 20 622,80 14 054,64 6 568,16

14 Overføringsutgifter 30 000,00 25 951,36 30 675,27 20 000,00 10 675,27

15 Finansutgifter med videre 42 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inntekter -1 209 828,00 -1 183 746,85 -870 003,79 -744 596,64 -125 407,15

16 Salgsinntekter -1 100 000,00 -785 756,49 -631 430,52 -699 930,00 68 499,48

17 Refusjoner -67 000,00 -372 170,36 -238 573,27 -44 666,64 -193 906,63

19 Finansinntekter med videre -42 828,00 -25 820,00 0,00 0,00 0,00 
Kommentar: 
Virksomheten har et mindreforbruk i perioden, og dette skyldes at man ikke har budsjettert 
med sykelønnsrefusjon.  
 
Organisasjon/personell 
Pr. 15.09. har virksomheten to avdelinger, en for barn over tre år og en for barn under tre år.  
Avdeling 1 – 17 barn – 2 pedagogiske ledere, 1 pedagogisk medarbeider og 1 lærling 
Avdeling 2 – 14 barn – 1 pedagogisk leder, 3 fagarbeidere, 1 pedagogisk medarbeider og 1 
lærling 
 
Kommentar: 
Barnehagen tar inn barn som søker utover året, og vet pr i dag om to barn med senere oppstart. 
Det blir økt bemanning ved behov.  
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Grimsby barnehage 6,4 % 8,3 % 
 
Kommentar: 
Virksomheten har få ansatte, og 1-2 personer med sykemeldinger gjør store utslag.  
 
Resultatmål 
Det er ikke gjennomført undersøkelser i perioden.  
KOSTRA-tall fra 2015 viser at kommunen bruker mindre på barn mellom 1-5 år enn 
nabokommuner og andre kommuner i samme gruppe.  
Nettodriftsutgifter pr. innbygger 1-5 år ligger kommunen på 113 600. I KOSTRA-gruppe 1, 
som vi kan sammenligne oss med har 124 160 og snittet i Østfold er på 123 858.  
Ser man på andel barn med barnehageplass har Marker 86,5 % i barnehagen. I samme 
KOSTRA-gruppe er det 87,6 % og i Østfold er det 88,6 % i snitt. Marker kommune har 
plasser ledige, men 13,5 % velger ikke å ha barna i barnehage.  
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Aktiviteter 2016 
2016 har barnehagen «språk» som tema, og er med på Nasjonal strategi for språk, lesing og 
skriving 2016–2019 – Språkløyper. Dette er et bevisstgjørende kompetansehevingsprogram 
for de ansatte i barnehagen, og det setter språkopplæring i system som vi har muligheten for å 
bruke. I våres fikk vi tilbakemelding fra foreldre som merket forskjell. De så at barna oftere 
spurte om å bli lest for, de så at barn brukte bøker på en annen måte enn tidligere. Dette er alle 
barna på huset med på. Utover høsten kommer det nye pakker som skal gjennomføres. Dette 
er først ment for barn med språkutfordringer, gutter og minoritetsspråklige barn, men det er til 
nytte for alle barn i barnehagen.   
 
Barnehagen har også hatt inne BHT på et personalmøte for å bevisstgjøre ansatte på riktig 
løfteteknikker, viktigheten av å bruke hjelpemidler som er på huset og hun kom også med tips 
i øvelser vi kan gjøre som styrker nakke- og ryggmuskler. Øvelsene kan gjennomføres i barnas 
utetid og plakater er hengt opp på ulike plasser. Virksomheten har tidligere kjøpt inn stoler 
som de ansatte sitter på i stedet for å sitte rett på golvet. Nå prøves et ut stoler som kan brukes 
ved store og små bord. Dette er for at de ansatte skal slippe å vri ryggen.  
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
I august var det tilsyn på utelekeplassen, og her venter man på tilbakemelding.  
I oktober skal det leveres skriftlig tilsyn til barnehagemyndigheten. Tilbakemelding kommer i 
november.  
 
Utfordringer fremover: 
Grimsby barnehage er en virksomhet det er utfordrende å legge budsjett for. Det er store 
variasjoner i barnetallet, og derfor vanskelig å beregne inntekter i foreldrebetaling og hvor 
mange ansatte man trenger i året som kommer. De siste årene har det variert fra 30 til 56 barn.  
 
 
Virksomhet Private barnehager 
 
 
Nøkkeltall 
økonomi

Budsjett totalt 2016 Regnskap i fjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 13 150 000,00 8 818 630,27 8 515 514,32 9 205 000,00 -689 485,68

Utgifter Art Beskrivelse av art 13 150 000,00 8 860 952,27 8 563 788,32 9 205 000,00 -641 211,68

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 0,00 3 968,00 0,00 0,00 0,00

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 0,00 141 909,00 0,00 0,00 0,00

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 13 150 000,00 8 715 075,27 8 563 788,32 9 205 000,00 -641 211,68

Inntekter 0,00 -42 322,00 -48 274,00 0,00 -48 274,00

17 Refusjoner 0,00 -42 322,00 -48 274,00 0,00 -48 274,00 
 
Kommentar: 
Pr 31.08.16 er det et mindreforbruk på kr 689.486.  
Pr i dag ser det ut som om budsjettramma for 2016 vil holde. Det er ny telling i de private 
barnehagene pr 15.09.16, og den vil gi oss noen flere resultater. 
Pr 31.08.16 har vi utbetalt til sammen kr 6.795.325 i tilskudd, kr 268.088 til styrking av 
barnegruppene i form av økt bemanning, kr 67.386 til søskenmoderasjon og kr 92.223 til 
redusert foreldrebetaling. 
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Virksomhet Familie og helse  
 
Nøkkeltall økonomi 

Budsjett totalt 2016 Regnskap i fjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 20 108 426,00 14 046 016,96 12 323 847,42 12 230 374,60 93 472,82

Utgifter Art Beskrivelse av art 24 315 264,00 19 331 126,84 17 208 799,34 15 969 724,68 1 239 074,66

10 Lønn 17 117 426,00 10 464 675,36 11 184 556,89 10 988 891,72 195 665,17

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 2 106 000,00 1 443 527,53 1 658 449,90 1 434 666,32 223 783,58

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 515 000,00 655 239,51 1 406 357,23 1 230 000,00 176 357,23

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 838 000,00 4 860 410,08 1 482 921,50 1 164 000,00 318 921,50

14 Overføringsutgifter 1 720 000,00 1 630 803,51 1 286 513,82 1 152 166,64 134 347,18

15 Finansutgifter med videre 18 838,00 276 470,85 190 000,00 0,00 190 000,00

Inntekter -4 206 838,00 -5 285 109,88 -4 884 951,92 -3 739 350,08 -1 145 601,84

16 Salgsinntekter -203 000,00 -163 624,21 -202 560,02 -142 666,72 -59 893,30

17 Refusjoner -3 985 000,00 -4 470 014,82 -4 667 391,90 -3 596 683,36 -1 070 708,54

18 Overføringsinntekter 0,00 -141 470,85 -15 000,00 0,00 -15 000,00

19 Finansinntekter med videre -18 838,00 -510 000,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Kommentar: 
Merforbruk på lønn er i hovedsak til vikarbruk. På legekontoret vikar for turnuslege som ikke 
kom første halvår, og sykevikar på fysio/ergoterapi. Merforbruk på artene 11 er i hovedsak 
godtgjøring til fosterhjem og forbruksmateriell på legekontor. Artene 12 er merforbruk på 
kjøp av institusjonsplass -  psykisk helse og juridisk bistand på barneverntjenesten. Artene 13 
er i hovedsak merkostnad på krisesenter i forhold til budsjett. Artene 14 er merforbruk på 
barneverntjenesten til hjelpetiltak. 
Når det gjelder merinntektene så møtes disse artene på merforbruk.  På artene 16 er det 
brukerbetaling på legekontoret,  nettopp på grunn av vikar for turnus. 
Artene 17, refusjoner, er merinntekt på psykisk helse/rus til styrking av rustjeneste og salg av 
tjenester til Rømskog barnevern. 
 
Organisasjon/personell 
Virksomhet familie og helse består av: 
Virksomhetsleder                   0,4 årsverk                   Fastlegekontor     4,12 årsverk 
Helsestasjon/jordmor             2,2   «                           Psykisk helse/rus 4,75  « 
Kommunefysio/ergoterapeut 2,1   «                           Barneverntjen.     6,0    «  
 
 
 
Sykefravær 2016 
Virksomhet 2015 2016 
Familie og helse 10,5 % 8,9 % 
 
Kommentar: 
Sykefraværsprosenten blir relativt høy da det er få ansatte og èn sykemelding utgjør stor andel.  
Det er langtidssykefravær som ikke er arbeidsrelaterte.  
Det er viktig å fortsette å tilrettelegge for trivsel og gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen, for å 
opprettholde den store nærværsprosenten som tross alt virksomheten har. Avdelingsledere har 
tett kontakt med sine arbeidstagere i forhold til både faglig- og arbeidsmiljømessig 
oppfølging. 
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Resultatmål 
Barneverntjenesten og helsestasjon har gjennomført brukerundersøkelse. Disse har en relativt 
lav deltagelse, og de utfordringer som kommer fram jobbes videre med i avdelingen. 
 
Kostratall viser høyt forbruk i Marker kommune på helse og barnevern. Når det gjelder helse 
ligger det både fysio/ergo og legekontor under samme kostrafunksjon. Å ha et kommunalt 
drevet legekontor gir en høyere utgift, men sikrer tilgang og kontinuitet på fastleger og gir 
innbyggerne en bedre legetjeneste. 
 
 
Aktiviteter 2016 
Det er søkt om forskjellige statlige økonomiske tilskudd og det er innvilget kr 90.000.- til 
barnefattigdomsmidler som skal gi alle en mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter, 
uavhengig av inntekt.  
Det er gitt økte midler til opptrapping av rusarbeid, hvor det nå er utlyst ruskonsulentstilling 
og psykisk helsearbeider barn/unge, nettopp med tanke på å favne bredere og mer 
forebyggende innen rustiltak. 
I tillegg er det søkt om midler til styrking av helsestasjon, men gitt avslag da kommunen ikke 
har styrket helsestasjon med opprinnelige utvidede rammer. 
Folkehelsemidler fra Østfoldhelsa er tildelt kr 100.000.- til Marker kommune, til Matåret 
2016 med forskjellige aktiviteter, blant annet nå et matlagingskurs for småbarnsforeldre. 
Ellers er alle avdelinger i virksomheten i stor aktivitet i forhold til daglige oppgaver med sine 
brukere. 
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
Barnevernstjenesten avslutter nå revidering av sine internrutiner i tråd med tilsyn gjennomført 
av Fylkesmannen i 2015, om meldinger til og fra barnevern. De avslutter også nå arbeidet med 
å innføre skriftlige rutiner og avtaler i forhold til forvaltningsrevisjon «Fosterhjem- økonomi 
og refusjoner». 
Fylkesmannens halvårsrapportering på barneverntjenesten viser at antallet tiltaksplaner 
nærmer seg full dekning, og at fristoversittelser reduseres, men at rutiner for dette fortsatt må 
stå i fokus. 
 
Utfordringer fremover: 
Utfordringer framover er alltid antallet nye brukere og tjenestebehov som ikke er kjent. Det 
gjør at tjenesten må kunne gjøre raske omprioriteringer eller måtte gå utover budsjetterte 
rammer. Det er også viktig å tilføre og utvikle rett kompetanse i en allerede tverrfaglig 
virksomhet, til det beste for de tjenestene innbyggerne skal ha. 
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Virksomhet Nav 
 
Nøkkeltall økonomi 

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 4 156 500,00 2 169 185,15 2 412 026,17 2 513 960,54 -101 934,37

Utgifter Art Beskrivelse av art 7 667 500,00 4 762 059,32 5 303 036,88 4 949 993,90 353 042,98

10 Lønn 3 109 762,00 2 009 736,37 2 268 460,25 1 968 168,46 300 291,79

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 39 000,00 22 702,84 38 722,75 26 000,00 12 722,75

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 390 000,00 320 243,00 192 000,70 203 333,36 -11 332,66

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 245 000,00 8 997,00 154 659,00 163 333,36 -8 674,36

14 Overføringsutgifter 3 763 738,00 2 308 898,12 2 526 036,82 2 509 158,72 16 878,10

15 Finansutgifter med videre 120 000,00 91 481,99 123 157,36 80 000,00 43 157,36

Inntekter -3 511 000,00 -2 592 874,17 -2 891 010,71 -2 436 033,36 -454 977,35

16 Salgsinntekter 0,00 0,00 -15 743,00 0,00 -15 743,00

17 Refusjoner -520 000,00 -549 796,32 -421 560,56 -346 666,64 -74 893,92

18 Overføringsinntekter -2 911 000,00 -1 887 668,00 -2 359 300,00 -2 036 033,36 -323 266,64

19 Finansinntekter med videre -80 000,00 -155 409,85 -94 407,15 -53 333,36 -41 073,79 
Kommentar: 
Vi har høyere utgifter til lønn enn budsjettert.  Noe av dette skyldes at vi har solgt 
vikartjenester til NAV stat.  Inntektene fra salget vises i KOSTRA-art 17. Men hovedårsaken 
til merforbruket på lønn er økte utgifter til introduksjonsstønad til flyktninger.  Vi har tatt i 
mot flere flyktninger enn vi hadde budsjettert med, noe som også gjenspeiler seg på art 14 
hvor vi har hatt et merforbruk.  Økning av antall flyktninger viser seg også på art 18 hvor 
integreringstilskuddet posteres. 
 
Organisasjon/personell 
Vi har 2,3 årsverk (hvorav 0,1 årsverk fortiden er vakant) fordelt på 4 ansatte.  Alle ansatte 
hører til ansvar 3810. 
 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Nav 3,7 % 2,4 % 
 
Kommentar: 
Det er ikke noen spesiell forklaring på nedgangen i sykefraværet.  Det er få ansatte, noe som 
gir store utslag på statistikken.  Ikke noe av sykefraværet er arbeidsrelatert. 
 
 
Resultatmål 
Vi har tidligere hatt en positiv utvikling av utgifter til økonomisk sosialhjelp.  Ved utgangen 
av tertialet er ikke resultatene like optimistiske.  Det er for tidlig å si noe om trender her, men 
vi kommer til å følge med nøye framover. 
 
 
Aktiviteter 2016 
Det er fattet vedtak på at vi skal ta i mot 15 flyktninger i år.  Hittil i år har det kommet åtte nye 
flyktninger.  Vi har avtale med IMDI om å ta i mot ytterligere fem, som vi nå har boliger til. 
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Vi skal da, etter planen, ta i mot to flyktninger til i løpet av året.  Om vi klarer det avhenger av 
om vi finner egnede boliger. 
Aktivitetsplikt/rett for sosialhjelpsmottakere stiller krav til oss i forhold til å være tett på 
brukerne. 
 
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
Vi har ikke hatt tilsyn i perioden. 
 
 
Utfordringer fremover: 
KS’ tall viser at vi har færre ressurser til å følge opp brukerne våre enn kommuner det er 
naturlig å sammenligne oss med.  Med tanke på økt behov for oppfølging av flere flyktninger, 
samt å gjennomføre aktivitetsplikt/rett, ser vi et behov for å øke bemanningen. 
 
 
 
Virksomhet Omsorg 
 
Nøkkeltall økonomi Omsorg 

Budsjett totalt 2016 Regnskap i fjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Total 49 143 500,00 30 891 363,12 33 961 510,34 33 576 213,73 385 296,61

Utgifter Art Beskrivelse av art 63 210 500,00 40 532 106,31 42 899 715,01 42 837 546,93 62 168,08

10 Lønn 49 322 517,00 32 707 744,03 32 433 084,28 32 194 753,85 238 330,43

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon4 294 983,00 2 798 434,33 2 769 907,79 2 950 948,48 -181 040,69

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon4 711 000,00 3 658 779,53 1 091 991,53 1 219 594,60 -127 603,07

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon4 327 000,00 828 132,38 6 051 302,97 6 102 250,00 -50 947,03

14 Overføringsutgifter 555 000,00 503 344,04 507 000,05 370 000,00 137 000,05

15 Finansutgifter med videre 0,00 35 672,00 46 428,39 0,00 46 428,39

Inntekter -14 067 000,00 -9 640 743,19 -8 938 204,67 -9 261 333,20 323 128,53

16 Salgsinntekter -6 420 000,00 -4 402 575,15 -4 197 513,55 -4 279 999,84 82 486,29

17 Refusjoner -7 097 000,00 -4 967 071,04 -4 432 771,05 -4 731 333,36 298 562,31

18 Overføringsinntekter -550 000,00 -261 647,00 -294 980,00 -250 000,00 -44 980,00

19 Finansieringsinntekter med videre 0,00 -9 450,00 -12 940,07 0,00 -12 940,07  
 
Kommentar: 
Sommerferieavviklingen har forløpt ganske bra. Arbeidstakerne og arbeidsgiver ble før 
sommeren enige om økonomiske avtaler for ansatte som kunne tenkes å flytte ferien utenfor 
hovedferiepuljene. Denne løsningen har sørget for en bedre sommerferieavvikling i år 
sammenlignet med 2015. 
Grunnbemanningen er satt ganske lavt på de fleste avdelinger, spesielt i helgene. Ved ekstra 
tung belastning må det derfor leies inn ekstra personell i perioder. 
I første og andre tertial har vi to perioder med meget høy pleietyngde/urolige pasienter som 
har medført øket bemanning  på kvelder og i helgene. Dette har medført en ekstra utgift ift 
budsjett på ca kr 250.000,- hittil i år. 
11 artene – Kjøp av varer og tjenester 
Vi forbruker mindre medisinsk forbruksmateriell tilsvarende kr 180.000,- Noe kan nok 
skyldes reforhandlet innkjøpsavtale, og noe at innkjøpsansvarlige har fokus på å bestille de 
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billigste produktene. Ellers er det noe overraskende at vi bruker såpass lite samtidig som vi 
opplever flere og mer komplekse pasienter både i hjemmet og på institusjon. 
12 artene – Kjøp av tjenester som erstatter kommunale tjenester 
Mindreforbruk på kr 95.000,- for kjøp av vikarbyråtjenester.   
Inntektsartene 
Virksomhet omsorg har en inntektssvikt på kr 323.000,- Den største svikten ligger på 
manglende sykelønnsrefusjoner på kr 620.000,- og svikt i inntekter på brukerbetalinger kr 
77.000,- 
Økte inntekter på bl.a svangerskapsrefusjoner bidrar til å bedre inntektene. 
 
Prognose for tredje tertial 
I tredje tertialt forventes det øket sykefravær og et høyere forbruk av vikar ferie ettersom flere 
enda ikke har avviklet ferien sin. 
I tillegg vil utgiftene for utbetaling av sommertillegg bli belastet i siste tertial. Denne utgiften 
vil bli større en budsjettert, anslagsvis kr 150.000,- 
 
Nøkkeltall økonomi Utviklingshemmede 

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 7 890 150,00 4 962 076,50 5 192 458,64 5 122 496,10 69 962,54

Utgifter Art Beskrivelse av art 8 020 150,00 5 164 761,95 5 363 886,84 5 209 162,74 154 724,10

10 Lønn 7 898 985,00 5 098 988,73 5 241 645,85 5 126 252,82 115 393,03

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon91 165,00 49 540,97 59 094,91 62 909,92 -3 815,01

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon10 000,00 0,00 47 934,88 6 666,64 41 268,24

14 Overføringsutgifter 10 000,00 6 232,25 15 211,20 6 666,72 8 544,48

15 Finansutgifter med videre 10 000,00 10 000,00 0,00 6 666,64 -6 666,64

Inntekter -130 000,00 -202 685,45 -171 428,20 -86 666,64 -84 761,56

16 Salgsinntekter -90 000,00 -78 360,00 -78 442,00 -60 000,00 -18 442,00

17 Refusjoner -40 000,00 -104 410,25 -92 986,20 -26 666,64 -66 319,56

18 Overføringsinntekter 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00

19 Finansinntekter med videre 0,00 -9 915,20 0,00 0,00 0,00  
 
Kommentar: 
Avdeling for psykisk utviklingshemmede har måtte kjøpe inn kontormøbler for ca kr 40.000,- 
i tillegg har de hatt noe økt innleie (ekstrapersonell) på grunn av tung belastning for en 
periode før sommeren.  
 
Sykefravær 2016 
Perioden 01.01.16 - 30.08.16 1-16 dager 17-40 dager + 40 dager Totalt

MBSS 2,4 % 1,4 % 4,6 % 8,5 %

Utviklingshemmede 1,3 % 1,1 % 1,6 % 4,1 %  
 
Kommentar: 
Forventer øket fravær utover året. Vi vet bl.a om ansatte som skal på rehabiliterings opphold 
og planlagte operasjoner utover høsten/vinteren. 
I tillegg er sykefraværet utover høsten tradisjonelt høyere en på våren/sommeren. 
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Virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold 
 
Nøkkeltall 
økonomi

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1-8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 18 305 487,00 9 239 039,42 10 535 107,58 13 026 010,49 -2 490 902,91

Utgifter Art Beskrivelse av art 30 271 550,00 14 168 181,70 15 088 434,46 17 171 010,33 -2 082 575,87

10 Lønn 10 165 957,00 7 701 451,56 6 619 043,28 6 440 760,09 178 283,19

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon5 966 346,00 3 945 038,41 3 188 961,18 4 231 230,72 -1 042 269,54

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon4 378 184,00 1 254 865,14 1 630 703,33 3 155 686,32 -1 524 982,99

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon3 177 000,00 112 722,90 2 579 594,70 2 368 000,00 211 594,70

14 Overføringsutgifter 1 463 000,00 1 073 501,69 1 069 985,97 975 333,20 94 652,77

15 Finansutgifter med videre 5 121 063,00 80 602,00 146,00 0,00 146,00

Inntekter -11 966 063,00 -4 929 142,28 -4 553 326,88 -4 144 999,84 -408 327,04

16 Salgsinntekter -3 510 000,00 -2 676 620,48 -2 767 282,28 -2 340 000,00 -427 282,28

17 Refusjoner -3 335 000,00 -2 202 521,80 -1 786 044,60 -1 804 999,84 18 955,24

18 Overføringsinntekter 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00

19 Finansinntekter med videre -5 121 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Oversikten viser et mindreforbruk for virksomheten på ca 2,5 mill. Avviket er i første rekke 
på 11- og 12-artene hvor det meste av driftskostnaden føres. Avviket skyldes delvis at 
utgiftene ikke har kommet slik det er periodisert, eks asfaltering som utgjør 400.000 av 
avviket, men det skyldes også at en på visse områder bevisst har holdt igjen på utgiftene. Se 
ellers kommentarer nedenfor. 
 
Organisasjon/personell 
 
Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder 



   

 

 

Vann, avløp og renovasjon disponerer 5,2 årsverk fordelt på 10 ansatte.  FDV for øvrig 
disponerer 7,5 årsverk fordelt på 10 ansatte. Renhold disponerer 10,93 årsverk fordelt på 17 
ansatte.  
 
Det er i andre tertial skjedd vesentlige endringer i bemanningen. Virksomhetsleder Stein Erik 
Fredriksen har sluttet og det samme har vår ingeniør Sigmund Olsen. Innen driftspersonellet 
er det også endringer og det er ansatt tre nye medarbeider. Rørlegger som er forsøkt rekruttert 
over lengre tid er også nå på plass, slik at vi kan utføre mer kontrollarbeid selv og gjøre 
mindre innkjøp fra Driftsassistansen. 
 
I forbindelse med rekruttering av virksomhetsleder fremmes også en sak om samordning av 
virksomheten med stabsfunksjonen Plan og miljø, da en mener at dette er mest hensiktsmessig 
både faglig og økonomisk. 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
FDV – 5100-5129 7,0 % 4,3 % 
Renhold – 5130-5139 21,8 % 12,1 % 
 
Lite sykefravær på administrativt personell og på FDV for øvrig. Sykefraværet innen renhold 
er for stort, selv om det viser en bedring fra forrige år. BHT har utført noen kartlegginger og 
det jobbes med tiltak. 
 
Resultatmål 
Ingen brukerundersøkelser gjennomført. Kostra-analysen viser at vi bruker lite penger på 
vedlikehold, og vedlikeholdsbudsjettet har gjennom mange år vært en salderingspost knyttet 
til det totale regnskapsresultatet. 
 
Det foretas i disse dager en gjennomgang av alle kommunalt eide bygg for å kartlegge 
vedlikeholdsbehovet. I den gjeldende vedlikeholdsplanen er kun oppført de tiltak som en har 
kunnet prioritere, mens det nå er ønskelig å skaffe seg en oversikt over det totale behovet. 
 
Aktiviteter 2016 
Investeringsprosjekter er fulgt opp. Skoletaket er lagt om, det har nylig vært anbudsfrist på 
sanitæranleggene ved skolen og trykkavløpsarbeid Anonby pågår. Asfaltering starter om kort 
tid på de veier vi har mulighet til innen budsjettet. Sletta Industrifelt er sprengt ut og Statens 
Vegvesen er i ferd med å avslutte sitt uttak, slik at arealet kan opparbeides. Utvidelsen av 
Krogstadfeltet må reguleres på nytt da nye eier av eiendommen ønsket noen andre grenser enn 
det som det var enighet om tidligere. 
Det vil bli lagt ut anbud om kort tid på ENØK-arbeider på rådhuset.  
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
Tilsyn med VA er fulgt opp. 
 
Utfordringer fremover: 
Sykefraværet innen renhold er en av våre store utfordringer. Det må her gjøres tiltak 
Avdeling Plan og miljø 
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Nøkkeltall økonomi 

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-4 2015 Regnskap 1-4 2016 Budsjett inkl. endring 1-4 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016
Resultat totalt 2 654 150,00 1 266 844,24 1 964 441,22 2 081 091,44 -116 650,22

Utgifter Kostra art Kostra beskrivelse 6 969 065,00 2 330 103,37 2 176 518,68 2 459 424,80 -282 906,12

10 Lønn 5 262 892,00 2 001 484,01 1 914 150,88 1 930 428,80 -16 277,92

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 868 258,00 179 570,19 169 339,73 298 579,36 -129 239,63

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 244 000,00 45 654,04 31 361,81 81 333,32 -49 971,51

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 245 000,00 76 124,00 46 532,00 69 416,68 -22 884,68

14 Overføringsutgifter 239 000,00 27 271,13 15 134,26 79 666,64 -64 532,38

15 Finansieringsutgifter/transaksjoner 109 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inntekter -4 314 915,00 -1 063 259,13 -212 077,46 -378 333,36 166 255,90

16 Salgsinntekter -884 000,00 -273 697,00 -133 369,00 -294 666,68 161 297,68

17 Refusjoner -3 301 000,00 -789 562,13 -78 708,46 -77 000,00 -1 708,46

19 Finansieringsinntekter/transaksjoner -129 915,00 0,00 0,00 -6 666,68 6 666,68 
 
Totalt sett i rute i henhold til budsjett. Forventer noe mindreforbruk på lønn ut året siden 
planeggerstilling står vakant. Noe av dette må erstattes med kjøp av tjenester, spesielt knyttet 
til kommuneplan. Mindre gebyrinntekter enn tidligere på grunn av lavere aktivitet, men noe av 
dette vil bli tatt igjen i løpet av høsten. 
 
Organisasjon/personell 
Avdeling plan- og miljø omfatter fagområdene, jordbruk, skogbruk, byggesak, spredt avløp, 
oppmåling, miljø- og viltforvaltning og plan.  
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Plan og miljø 0,6 % 1,2 % 
 
Avdeling plan og miljø har over lang tid hatt lite sykefravær, selv om arbeidspresset er høyt. 
Det som er av fravær er kortidssykmeldinger. Det at sykefraværet har økt med 0,6% fra 2015 
er forhold vi har kontroll på. 
 
Resultatmål 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser, men tilbakemeldingene fra brukerne er gode, og 
det er lite klager på arbeidet vi utfører.  
 
Aktiviteter 2016 
Aktivitetsnivået er høyt i alle tre kommunene som inngår i samarbeidet. Vi satser stort på 
landbruksbasert næringsutvikling, noe som har ført til at Aremark og Marker har fått tildelt 
mest bygdeutviklingsmidler (BU-midler) i fylket. I tillegg er det stor aktivitet i skogbruket, 
noe som gjenspeiler seg i avvirkning, veibygging og bruk av skogfond. For oppmåling 
opplever vi stort trykk, men vi jobber oss gjennom listene etter tur. Innen byggesak er det 
trykk både på bolighus og hyttebygging. Innen plan jobbes det spesielt med kommuneplan. 
Innen viltforvaltning er det bestandsplaner for riktig forvaltning av elg og rådyrstammen. 
Innen spredt avløp er det bl.a fokus på utslippstillatelser, slamtømming etc. Dette er noen 
eksempler på aktiviteter, men det er mye mer som det ikke er rom for å skrive om, dette vil 
inngå i årsmeldingen for 2016.   
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Utfordringer fremover: 
Avdeling plan og miljø og virksomhet FDV bør slås sammen til en virksomhet, noe som også 
fremmes som politisk sak med det første. Dette fordi mange av fagområdene går over i 
hverandre og skillet mellom en avdeling og en virksomhet som i dag, føles kunstig for de 
ansatte. Det bør foretas en endring i organisasjonen i forbindelse med at virksomhetsleder 
FDV gikk av med pensjon i august, og når ny virksomhetsleder skal rekrutteres. 
 
Arealplanleggeren sluttet 01.07.16. Det betyr at avdelingen har en stilling vakant. Det må etter 
hvert tas en avgjørelse på hva man gjør i forhold til stillingen som arealplanlegger. 
Arbeidspresset gjør at ingen på avdelingen kan serve denne stillingen over lang tid i tillegg til 
sine faste arbeidsoppgaver. 
 
 
Virksomhet Kultur og fritid 
 
Nøkkeltall økonomi 

Budsjett totalt 2016 Regnskap ifjor 1-8 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1:8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 3 309 050,00 2 136 888,77 2 360 083,85 2 253 300,74 106 783,11

Utgifter Art Beskrivelse av artserie 4 095 541,00 2 796 982,16 2 991 554,47 2 753 234,10 238 320,37

10 Lønn 2 714 199,00 1 632 614,21 1 737 930,99 1 717 816,42 20 114,57

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 759 001,00 468 909,68 526 028,43 434 934,32 91 094,11

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 12 000,00 37 381,83 83 666,66 8 000,00 75 666,66

14 Overføringsutgifter 515 000,00 628 076,44 626 978,39 592 483,36 34 495,03

15 Finansutgifter med videre 95 341,00 30 000,00 16 950,00 0,00 16 950,00

Inntekter -786 491,00 -660 093,39 -631 470,62 -499 933,36 -131 537,26

16 Salgsinntekter -409 000,00 -211 551,55 -258 504,23 -253 500,00 -5 004,23

17 Refusjoner -268 000,00 -342 282,44 -335 607,39 -237 000,00 -98 607,39

18 Overføringsinntekter -14 150,00 -106 259,40 -37 359,00 -9 433,36 -27 925,64

19 Finansinntekter med videre -95 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kommentar: 
Merforbruk skyldes i hovedsak prosjekter på Ungdommens kulturhus. Disse prosjektene 
dekkes inn via inntekter som kommer inn i løpet av 2016, eller av fond. 
 
Organisasjon/personell 
Ansvar Antall 

ansatte 
Stillings
% 2015 

6300 1 1,00 
6301 1 0,40 
6305 1  0,13 
6323 4 0,76 
6324 4 2,58 
6326 1 0,50 
Totalt 12 5,37 
 
Kommentar: 
Prosjektstillingen “Se meg” på 40%, Folkehelse, sorterer under kultur og fritid i den 3 års 
perioden prosjektet varer. Stillingen er lønnet via UKH med eget prosjektnummer. 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Kultur og fritid 6,3 % 0,1 % 
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Kommentar: 
Totalt på kultur og fritid er det svært lavt sykefravær. Ved sykemeldinger over tid 
gjennomfører man de pålagte samtaler og legger til rette for aktivitet og nærvær. 
 
Resultatmål 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2. tertial.  
Barn og ungdom er i fokus og vi skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, 
god oppvekstkommune. Vi skal yte mest og best ut mot befolkningen.  
Kostra tall viser at kultur og fritid i Marker, totalt sett, ikke skiller seg veldig fra 
sammenlignbare kommuner. Vi bruker vesentlig mer på ungdomsaktivitet og mindre på 
kulturskole. Grunnen til dette er at Ungdommens Kulturhus, som er Markers kommunale 
satsning på ungdom, har en del av kulturskoletilbudene i sitt tilbud. Vi bruker vesentlig 
mindre til kulturmidler for lag og foreninger enn våre nabokommuner. 
 
Aktiviteter 2016 
Kulturdag og UKM. Dialogmøte med lag og foreninger. Bowls, seniordans og seniorsurf for 
eldre. MOT samlinger og skolebesøk gjennomført. Folkebadet har vært åpent. Bygdekino har 
hatt filmframvisning og UKH og frivilligsentral har hatt tilsynsjobben. Dette har bra og vi 
kjører kino også høsthalvåret 2016. Diverse arrangementer og møter med lag og foreninger i 
Marker. Sommeren har som vanlig vært hektisk med festivaler, konserter og markeder. 
Bemanning av Turistinfo i sluseområdet. Overtagelse av Basmo festning. 38 kulturskoleelever 
påmeldt fra høsten 2016. Kulturskolen har fra høsten av all undervisning i “leiligheten” på 
toppen av barneskolen. 
 
Utfordringer fremover: 
Økonomi og organisering vil være en utfordring i budsjettet for 2017 og for økonomiplanen. 
Kultur og fritid har få lovpålagte oppgaver, kulturskole og bibliotek. En strammere økonomi 
og ytterligere innsparinger fører til at enkelte tilbud legges ned og andre reduseres betraktelig. 
 
 
Virksomhet Bibliotek 
 
Nøkkeltall 
økonomi

Budsjett totalt 2016 Regnskap i fjor 1-7 2015 Regnskap 1-8 2016 Budsjett inkl. endring 1-8 2016 Avvik i kr regn/budsj 2016

Totalt 1 160 200,00 789 333,10 838 936,48 857 836,72 -18 900,24

Utgifter Art Beskrivelse av art 1 240 200,00 889 183,09 946 428,10 885 170,08 61 258,02

10 Lønn 690 517,00 585 909,76 448 478,89 437 028,16 11 450,73

11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon127 683,00 98 600,28 148 017,77 141 928,56 6 089,21

12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon384 000,00 179 543,56 307 210,82 280 880,00 26 330,82

14 Overføringsutgifter 38 000,00 25 129,49 42 720,62 25 333,36 17 387,26

Inntekter -80 000,00 -99 849,99 -107 491,62 -27 333,36 -80 158,26

16 Salgsinntekter -3 000,00 -2 972,50 -1 580,00 -2 000,00 420,00

17 Refusjoner -77 000,00 -96 877,49 -105 911,62 -25 333,36 -80 578,26  
 
 
Kommentar: 
Noe høyere forbruk enn budsjettert. Dette dekkes inn via refusjoner. 
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Organisasjon/personell 
Ansvar Antall ansatte Stillings% 

2015 
6400 2 1,1 
Totalt 2 1,1 
 
Kommentar: 
Det er 2 ansatte på bibliotek, virksomhetsleder i 60% og assistent i 50%. I tillegg har skolen 
en ansatt som i ca 40% bistår biblioteket når elevene har lånetid på biblioteket. 
 
Sykefravær 2016 
Ansvar 2015 2016 
Bibliotek 23,7 % 8,8 % 
 
Kommentar: 
Sykefravær er noe lavere enn i 2015. Ved sykemeldinger over tid gjennomfører man de 
pålagte samtaler og legger til rette for aktivitet og nærvær. 
 
Aktiviteter 2016 
Kunstutstilling av Olav Tokerud. Biblioteket brukes fast av en strikkeklubb, avislesegruppe 
for flyktninger, barnehagene etc. Markers barn leste seg til topps i Sommerleskampanjen i 
Østfold. Fylkesbiblioteksjefen på Marker skole i september for premieutdeling.  
 
Rapportering – oppfølging tilsyn: 
Ingen tilsyn. 
 
Utfordringer fremover: 
Fra 1. september er bibliotek underlagt kultur og fritid sitt virksomhetsområde. Ny 
biblioteksjef er ansatt. Biblioteksjefen i Marker blir leid ut til Rømskog kommune i 20% 
stilling. 
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I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
 
 


	Møteinnkalling
	Godkjenning av protokoll
	Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering
	Justering budsjett - innsparing kr 1. million
	Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny
	Avvikling Indre Østfold Utvikling IKS
	Sammenslåing av "Forvaltning, drift og vedlikehold" og "Plan ogmiljø"
	Kjøp av leiligheter i Storgata
	Høring - forslag til ny kommunelov
	Tertialrapport - 2. tertial 2016
	Eventuell spørretime









































































Debattgrunnlag ny kommunelov


KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities







1. Overordnede vurderinger 6


1.1. Blir det mer selvstyre? 7


1.2. Blir det bedre lokaldemokrati? 9


1.3. Blir kommuneloven enklere og mer tilgjengelig? 10


2. Formåls paragrafen (NOU kap. 3) 11


3. Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4) 14


3.1. Lovfeste det kommunale selvstyret og dets rammer (NOU kap. 4.7) 16


3.2. Prinsipper for forholdet mellom staten og kommunene (NOU kap. 4.9) 17


4. Folkevalgte og folkevalgte organer 22


4.1. Folkevalgte organer (NOU kap. 8.4 og 8.6) 23


4.2. Ordfører (NOU kap. 10) 28


4.3. Fritak, suspensjon o.l. (NOU kap. 12) 29


4.4. Valg av medlemmer til folkevalgte organer (NOU kap. 13) 30


4.5. Godtgjøring og velferdsgoder (NOU kap. 14) 31


4.6. Parlamentarisme (NOU kap. 9) 32


4.7. Utvidet innsynsrett og taushetsplikt (NOU kap. 15) 33


4.8. Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet (NOU kap. 16) 34


4.9. Habilitet (NOU kap. 17) 35


4.10. Delegering og innstillingsrett (NOU kap. 8.7) 36


4.11. Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet (NOU kap. 8.8) 38


5. Informasjon og innbyggerdeltakelse 39


5.1. Informasjonsplikt (NOU kap. 6) 40


5.2. Innbyggerdeltakelse (NOU kap. 7) 41


Innhold







6. Administrasjonen (NOU kap. 8.5 og 8.6) 43


7. Kommunal økonomi 46


7.1. Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen (NOU kap. 19.4) 47


7.2. Regnskapsplikten og konsernregnskap (NOU kap. 19.5) 48


7.3. Låneopptak og avdrag på lån (NOU kap. 19.8) 50


7.4. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk (NOU kap. 19.6) 51


7.5. Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier (NOU kap. 20) 52


8. Kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 53


8.1. Kommunale foretak (NOU kap. 11) 54


8.2. Interkommunalt samarbeid (NOU kap. 18) 56


9. Egenkontroll 58


9.1. Kontroll og tilsyn, kommunestyrets overordnede tilsynsansvar (NOU kap. 23) 60


9.2. Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (NOU kap. 25) 62


9.3. Revisjon (NOU kap. 26) 64


9.4 Internkontroll (NOU kap. 24) 65


9.5. Kommunen som tilsynsinstans (NOU kap. 28) 68


9.6. Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet (NOU kap. 27) 69


10. Statlig kontroll og tilsyn 70


10.1. Lovlighetskontroll (NOU kap. 29.1) 71


10.2. Statlig kontroll med budsjett og låneopptak – ROBEK (NOU kap. 19.11) 72


10.3. Statlig tilsyn (NOU kap. 29.2) 73











Kommunelovutvalget la 10.3.2016 fram NOU 
2016:4 Ny kommunelov. Utvalget har foretatt en 
helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styr-
ke det kommunale selvstyret og fremmer forslag til 
ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 
utredningen på høring 6.4. med høringsfrist 6.10. 
 Dette er et faglig debattgrunnlag for hørings-
arbeidet i den enkelte kommune/fylkeskommune 
og KS’ egne organer som innspill til Landsstyrets 
behandling 28.10. Fylkesstyrene og de fylkesvise 
rådmannsutvalgene bes om å drøfte kommunelov-
utvalgets forslag og oppsummere medlemsinnspill 
innen 27.09.
 Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens 
kommunelov videreføres. Etter utvalgets vurdering 
ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en 
god måte, samtidig som det på flere områder er 
behov for endringer og justeringer. 
 Utvalget mener forslag til endringer i loven 
samlet sett bidrar til å styrke det kommunale selv-
styret, forbedre egenkontrollen hos kommunene 
inkludert styring og kontroll med virksomheter som 
utfører oppgaver for kommunen og forenkle regu-
leringen av kommunesektoren. Utvalgets grunnleg-
gende vurderinger og hensyn:
1. Styrket kommunalt selvstyre 
2. Styrket folkevalgt styring i kommunene
3. Effektive, tillitsskapende og bærekraftige 


kommuner
4. En økonomiforvaltning som bygger opp under 


selvstyret og den lokale handlefriheten
5. En god egenkontroll og mer samordnet statlig 


kontroll og tilsyn
6. Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjen-


gelig for brukerne


Debattgrunnlaget er i hovedsak strukturert etter 
opp byggingen av lovforslaget. Etter mandatet skal 
hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og 
praktisk anvendbarhet stå sentralt ved utarbeiding 
av lovteksten. Dette er det enklere å vurdere ved å 
følge lovforslagets oppbygging enn oppbyggingen 
av utredningen. Av hensyn til KMDs ønske om at 
høringssvarene refererer til kapitlene i kommunelov-
utvalgets utredning, er disse vist til i parentes bak 
overskriftene.
 Det gjøres rede for utvalgets forslag med vekt 
på nye forslag/forslag til endringer i dagens kom-
munelov. Dernest følger en foreløpig vurdering og 
anbefaling fra administrasjonen i KS samt spørsmål 
som det er særlig aktuelt å få tilbakemeldinger på 
før KS’ høringssvar utarbeides. 
 Kommunelovutvalgets forslag og debattgrunn-
laget bør ses i sammenheng med forslagene om å 
etablere en tvisteløsningsmekanisme for rettslige 
tvister mellom stat og kommune og en ny bestem-
melse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner 
og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse. Se KS’ høringssvar om 
tvisteløsningsmekanisme og ny bestemmelse § 10 
b. Det vises også til uttalelsen fra Landsstyret i KS 
26.5.
 Kommuner og fylkeskommuner og tilhørende 
organer er stort sett benevnt i fellesskap som kom-
mune av forenklingshensyn. 
 Vi håper debattgrunnlaget er til hjelp i hørings-
arbeidet og ser fram til medlemmenes innspill før 
KS’ endelige høringssvar oversendes KMD etter 
Landsstyrets behandling 28.10.


KS, juni 2016 
Lasse Hansen  
Administrerende direktør


Innledning
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1. OVERORDNEDE 
VURDERINGER







7OVERORDNEDE VURDERINGER


1.1.  
Blir det mer selvstyre? 


For KS er det helt sentralt at lovforslaget bidrar til å 
styrke det kommunale selvstyret. Landsstyret i KS 
(26.5.) ga på dette området en overordnet uttalelse, 
som gjengis her. 
 
«En kommunelov for styrket selvstyre og min-
dre detaljert statlig styring.  
 
 Kommunelovutvalget kommer med viktige 
forslag for å ivareta det kommunale selvstyret, og 
KS vil arbeide for at disse realiseres i ny kommu-
nelov. Landsstyret er enig i at bestemmelser om 
kommunesektoren legges i kommuneloven i stedet 
for i en rekke særlover. Landsstyret støtter at loven 
i sitt formål understreker at den «skal fremme det 
kommunale og fylkeskommunale selvstyret.
 Landsstyret er enig i at en lovfesting av lega-
litetsprinsippet synliggjør at nasjonale myndigheter 
ikke kan styre kommunene som om de var en del 
av statsforvaltningen, og bygger opp under tan-
kegangen om partnerskap og større likeverdighet 
mellom stat og kommune. Landsstyret understreker 
at lovkravet innebærer at statsforvaltningen ikke kan 
pålegge kommunene oppgaver eller plikter i statlige 
rundskriv, veiledere, retningslinjer eller tolkningsut-
talelser.


 KS mener det er nødvendig å lovfeste noen 
hovedprinsipper for forholdet mellom kommunesek-
toren og staten. Det er bred enighet om at ramme-
styring er hovedprinsippet for den statlige styringen 
av kommuner og fylkeskommuner. Samtidig er det 
en utfordring at rammestyringsprinsippet ikke alltid 
følges i praksis av statsforvaltningen. Loven bør gi 
en helhetlig beskrivelse av ulike former for statlig 
styring og tydelig få fram at selvstyret kommer før 
statlige begrensninger på handlefriheten:


 Ò Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret 
bør ikke begrenses mer enn det som er nød-
vendig for å ivareta nasjonale mål


 Ò Offentlige oppgaver bør desentraliseres og 
legges til organer som er så nær innbyggerne 
som mulig


 Ò Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter 
som kan disponeres fritt, innenfor rammene av 
nasjonal økonomisk politikk


Landsstyret deler utvalgets oppfatning av at en 
god egenkontroll er av stor betydning. Landsstyret 
er enig i at rådmannens ansvar for internkontroll 


KS har særlig vurdert om lovforslaget gir mer selvstyre,
bedre lokaldemokrati og en enklere og mer tilgjengelig 
kommunelov.
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bør tydeliggjøres i kommuneloven til erstatning for 
den stadig mer omfattende internkontrollregulerin-
gen i særlovgivningen. Krav til internkontroll hører 
hjemme i kommuneloven. KS forutsetter samtidig at 
særlovgivningen blir gjennomgått i en egen prosess 
med sikte på at lov og forskrift om internkontroll for 
kommuneplikter kan oppheves slik at kun kommu-
nelovens internkontrollbestemmelse skal gjelde.
 Landsstyret tar til etterretning av utvalget 
etter mandatet ikke skulle vurdere de grunnleggen-
de prinsipper og rammer for det statlige tilsynet. 
Landsstyret støtter samtidig utvalgets forslag om 


å styrke samordningen av tilsyn, slik at tilsynet blir 
bedre og mer effektivt både for tilsynsorganene og 
for kommunene. Det er positivt at Fylkesmannen og 
de statlige tilsynsmyndighetene pålegges konkrete 
samhandlingsplikter. Det samme gjelder kjennskap 
til relevante revisjonsrapporter i kommunen og å 
kunne avlyse planlagte tilsyn dersom kommunen 
nylig selv har gjennomført kontroll.
 Kommunelovutvalgets innstilling er et omfat-
tende dokument. Landsstyret vil til høsten komme 
tilbake til en mer helhetlig høringsuttalelse.»
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1.2.  
Blir det bedre lokaldemokrati? 


Forslaget til ny kommunelov består av flere viktige 
elementer som legger til rette for et godt lokal-
demokrati, men det er grunn til å vurdere enkelte 
forhold noe nærmere.
 Kommunestyrets rolle er tydeliggjort, blant 
annet ved at adgangen til å delegere myndighet 
til andre folkevalgte organer, ordføreren, øverste 
administrative leder og andre rettssubjekt er tatt 
eksplisitt inn i loven. Samtidig er det grunn til å 
vurdere delegering av fullmaktsrepresentasjon og 
delegering til andre rettssubjekt. 
 Innenfor visse rammer gis kommunestyret stor 
frihet til å organisere de underordnede folkevalgte 
organene. Det kan like fullt stilles spørsmål ved om 
kommunestyret er gitt tilstrekkelig frihet til politisk 
organisering, for eksempel å opprette andre folke-
valgte organer enn de som blir tillatt etter kommu-
neloven  og annen lov, om formannskapet også bør 
kunne opprette arbeidsutvalg, og om det er behov 
for egne regler om kommunestyrekomitéer.
  Det er lagt til rette for at kommunestyret 
bedre kan ivareta det overordnede ansvaret for 
kommunen. Kommunestyret får som folkevalgt 
organ en utvidet innsynsrett i administrasjonens 
dokumenter, kombinert med en taushetsplikt. Kom-
munestyret blir også sikret mer styringsinformasjon 
om en større del av den kommunale virksomheten, 
blant annet gjennom bestemmelsene om økonomi-
forvaltning, eierstyring, egenkontroll av selskaper og 
rapportering til kommunestyret om internkontroll og 
resultat av statlig tilsyn. 
 Det er lagt mer vekt på langsiktighet og helhet 
i økonomiforvaltningen, noe som også tydeliggjør 
at folkevalgte styrer ressursbruken. Det foreslås en 
plikt til å benytte finansielle måltall som et verk-
tøy for den langsiktige styringen av kommunenes 
økonomi, med tilhørende utvidet krav til å redegjøre 


for kommunens økonomi i årsberetningen. Det 
foreslås plikt til å utarbeide et samlet regnskap for 
kommunen som juridisk enhet. Her kan det vurde-
res om ikke kommunene bør få plikt til å avlegge 
konsernregnskap når tjenesteproduksjon er lagt til 
hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen 
som juridisk enhet.
 Forslaget legger grunnlag for bedre styring og 
kontroll med selskaper mv ved å innføre krav om at 
kommunen skal utarbeide eierskapsmelding.
 Minimumskravet til antall medlemmer i kon-
trollutvalget øker fra tre til fem. Kontrollutvalget og 
regnskapsrevisor får et tydeligere ansvar på økono-
miområdet. Det lages en samlet plan for revisjon av 
egen virksomhet og selskaper, basert på risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. Kontrollutvalget og revisor 
får rett til innsyn i den delen av ekstern virksomhet 
som utfører tjenester for kommunen.  
 En ny og mer omfattende bestemmelse om in-
ternkontroll til erstatning for internkontrollregulering 
i særlovene legger grunnlag for at internkontroll i 
større grad er en del av ordinær ledelse og virk-
somhetsstyring.
 Aktiv innbyggerdeltakelse er vektlagt i formåls- 
paragrafen. Innbyggerforslag og folkeavstemminger 
videreføres. Informasjonsplikten utvides til også å 
omfatte virksomhet som andre rettssubjekter utfø-
rer på vegne av kommunen. Det er grunn til å vur-
dere nærmere om loven gir tilstrekkelig gode vilkår 
for kommunestyret til å involvere innbyggerne eller 
særskilte grupper i politikkutvikling på ønsket måte.
 Lovforslaget legger vekt på å tydeliggjøre 
rollen til de folkevalgte og til administrasjonen,  
blant annet ved at organer enten skal være folke-
valgte eller administrative og ved å lovfeste at øver-
ste administrative leder har det løpende personal- 
ansvar for den enkelte.
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1.3.  
Blir kommuneloven enklere og mer tilgjengelig? 


I tråd med mandatet har det vært sentralt for utval-
get å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig. Utval-
get har forsøkt å oppfylle mandatet om forenklinger 
dels ved å avklare spørsmål som etter dagens rett 
er uklare og foreslå språklige og strukturelle forbe-
dringer. Dels er forenkling søkt gjort ved å ta inn i 
kommuneloven enkelte grunnleggende regler for 
kommunal virksomhet som i dag følger av særlover 
og ulovfestet rett:


 Ò Internkontrollregler som bare gjelder kommune-
ne, foreslås flyttet fra særlov til kommunelov


 Ò Fastslå at selvkostprinsippet krever hjemmel i 
særlov, samt regler for beregning av selvkost


 Ò Nærmere regler om rettsforholdet mellom stat 
og kommune


 Ò Nærmere angivelse av det rettslige innholdet i 
det kommunale selvstyret


 Ò Foreslå prinsipper for regler som også har 
betydning for utforming av nye lover 


 Ò Regulere rettsvirkninger av brudd på rettsregler, 
blant annet økonomibestemmelser i kommune- 
loven


Regler som berører generelle sider ved kommunen 
bør flyttes fra særlov og forskrift til kommuneloven. 
Å samle mer i kommuneloven vil øke kommunelo-
vens betydning og gjøre det lettere for kommuner 
og andre som arbeider mot kommunene å orientere 
seg om én lov fremfor å finne svar i ulike særlover 
og forskrifter. Det gir et mer samlet grunnlag for ut-
vikling av det kommunale selvstyret og kommuner 


som er effektive, tillitsskapende og bærekraftige, i 
samsvar med lovens formål.
 Det er positivt med rettslige avklaringer i loven 
av spørsmål som er uklare etter gjeldende rett. 
Mer uttømmende og detaljert lovgivning istedenfor 
skjønnsmessige bestemmelser som det kan være 
vanskelig å tolke innholdet av vil kunne bidra til 
forenkling. Språklige og strukturelle forenklinger i 
lovteksten gjør loven lettere å lese.







X
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PARAGRAFEN  
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UTVALGET FORESLÅR


Utvalget foreslår å lovfeste en formålsbestemmelse med følgende ele-
menter: Kommunalt selvstyre og rammer for dette, lokaldemokrati og 
innbyggerdeltakelse, samt en tjenesteytende og samfunnsutviklende 
kommune som er effektiv, tillitsskapende og bærekraftig (§ 1):


«Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommu-
nale selvstyre og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge 
til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv inn-
byggerdeltakelse. Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkes-
kommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for 
innbyggerne, og bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, 
tillitsskapende og bærekraftige.»


...


I tillegg til å videreføre elementer fra dagens for-
målsbestemmelse, foreslår utvalget å ta inn at loven 
skal «fremme det kommunale og fylkeskommu-
nale selvstyret». En lovfesting av det kommunale 
selvstyret er nytt. Etter flertallets oppfatning er det 
kommunale selvstyret så grunnleggende og sentralt 
i Norge at det bør fremgå direkte i en formålsbe-
stemmelse. At kommunalt selvstyre uttrykkelig 
nevnes i formålsbestemmelsen, vil i seg selv kunne 
bidra til å styrke det kommunale selvstyret, blant 
annet gjennom økt bevissthet. Å bruke uttrykket 
kommunalt selvstyre i formålsbestemmelsen vil 
også kunne påvirke tolkningene av lovens øvrige 
bestemmelser.


 Utvalget mener bestemmelsen ikke bør bli en 
oppramsing av alle gode formål. Etikk er tatt ut av 
formålsbestemmelsen. Utvalget understreker at en 
høy etisk standard fortsatt er like viktig selv om be-
grepet etisk ikke er eksplisitt brukt i lovteksten. Det 
er etter utvalgets vurdering unødvendig å ta med 
dette som et eget formål siden det uansett vil inngå 
i kravet til tillitsskapende kommune. Kommunens 
helhetlige samfunnsansvar og oppgaver er beskre-
vet. Formålsbestemmelsen er viktig for tolkning av 
de øvrige bestemmelsene i loven.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Formålsbestemmelsen virker god 
og dekkende for lovens innhold og 
gir klart uttrykk for hva som er for-
målet med loven og bestemmelse-
ne i den. Det er positivt at formålet 
fastslår at loven ikke bare skal legge 
til rette for, men fremme selvstyret.


*







3. KOMMUNALT 
SELVSTYRE  
(NOU KAP. 4)
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UTVALGET FORESLÅR


Utvalget foreslår å gi det kommunale selvstyret en tydelig rettslig for-
ankring i kommuneloven. Det gjelder både hovedinnholdet i selvstyret, 
rammene for selvstyret og enkelte prinsipper for hvordan nasjonale 
myndigheter skal forholde seg til det kommunale selvstyret. Utvalget 
mener selvstyret ved dette blir synliggjort og gitt et rettslig vern, og at 
det sammen med andre forslag1 vil styrke selvstyret og motvirke en 
utvikling med mer detaljert statlig styring2.


...


1. Statens egeninitierte lovlighetskontroll krever at «særlige grunner» 
foreligger. Kommuners klageadgang mv ved pålegg på tilsyn gjort mer 
reell. Lovfeste en ny og mer omfattende bestemmelse om internkon-
troll til erstatning for internkontrollregulering i særlovgivningen. Styrke 
fylkesmannens rolle ved samordning av tilsyn.


2. Utvalget peker på at det er forhold utenfor kommuneloven som har 
størst innvirkning på rammene for det kommunale selvstyret, særlig 
særlovgivningen og finansieringssystemet. 
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3.1.  
Lovfeste det kommunale selvstyret og dets rammer  


(NOU KAP. 4.7)


Med kommunalt selvstyre mener utvalget at kom-
munene, ved folkevalgte kommunale organer, selv 
kan styre og ta beslutninger om det kommunen 
selv ønsker, så lenge annet ikke fremgår av eller i 
medhold av lov.
 Utvalget viser til at kommunalt selvstyre er 
viktig for innbyggerne, lokalsamfunnet, lokaldemo-
kratiet og Norge som nasjon. Norge er forpliktet til 
lovfesting etter det europeiske charteret om lokalt 
selvstyre og er det landet i Norden som har svakest 
regulering av dette prinsippet. Utvalget mener at 
det kommunale selvstyret i praksis er under press. 
Det er på mange områder en stor grad av statlig 
styring, og lovgivningen synes å bli mer detaljert.
 Utvalget mener at prinsippet om det kommu-
nale selvstyret bør lovfestes i kommuneloven. En 
lovfesting av det kommunale selvstyret vil etter ut-
valgets vurdering kunne føre til at det blir økt fokus 
på at nasjonale interesser skal avveies mot hensy-
net til lokaldemokratiet når nye lover vedtas. Dette 
vil kunne styrke det kommunale selvstyret. Det å 
gi det kommunale selvstyret et nærmere rettslig 
innhold vil i seg selv kunne ha en positiv effekt 
både for ny lovgivning og i anvendelsen av statlige 
styringsvirkemidler. Det å formulere et lovkrav og 
nærmere klargjøre innholdet i lovkravet vil også 
klargjøre kompetanseforholdet mellom statsforvalt-
ningen og kommunene. Utvalget mener derfor at 
en lovfesting både rettslig og reelt vil kunne styrke 
det kommunale selvstyret.
 Utvalget mener det kommunale selvstyre skal 
framgå av lovteksten – ikke gjennom en uttrykkelig 
definisjon, men ved å lovfeste sentrale elementer:


 Ò Kommunen er eget rettssubjekt (og slik ikke 
underlagt statens hierarkiske organisasjon)


 Ò Kommunen tar avgjørelser på eget initiativ og 
ansvar 


 Ò Kommuner skal ha både geografiske grenser 
og demokratiske lokalvalg


For å se helheten i det kommunale selvstyret me-
ner utvalget det bør lovfestes at det kommunale 
selvstyret må utøves innenfor nasjonale rammer 
gitt i lov. Dette understreker en sentral side ved 
det kommunale selvstyret, nemlig at selvstyret 
begrenses av lover fastsatt av Stortinget. Det er 
opp til Stortinget hva slags og hvor detaljerte lover 
som fastsettes, og dermed hvor stort handlingsrom 
kommunene i praksis skal ha for sitt selvstyre.
 Utvalget foreslår å lovfeste at begrensninger i 
det kommunale selvstyre krever hjemmel i lov (lega-
litetsprinsippet). En slik lovfesting vil synliggjøre at 
nasjonale myndigheter ikke kan styre kommunene 
som om de var en del av statsforvaltningen, og den 
vil bygge opp under tankegangen om partnerskap 
og større likeverdighet mellom stat og kommune. 
Lovkravet innebærer at statsforvaltningen ikke kan 
pålegge kommunene oppgaver eller plikter i statlige 
rundskriv, veiledere, retningslinjer eller tolknings-
uttalelser. Utvalget påpeker at lovkravet vil bli mer 
effektivt om kommunen har søksmålsadgang og 
kan bringe saker om statlig inngripen overfor kom-
munene inn for rettslig prøving.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Lovfesting av det kommunale selv-
styret og legalitetsprinsippet er  
i samsvar med tidligere innspill fra 
KS til regjeringen og Stortinget.  
Utvalgets vurderinger og forslag 
virker dekkende og tydeliggjør 
at det kommunale selvstyret vil 
kunne styrkes særlig overfor stats-
forvaltningen. 


*


3.2.  
Prinsipper for forholdet mellom staten og kommunene  


(NOU KAP. 4.9)


Det følger av mandatet at utvalget skal vurdere 
fordeler og ulemper ved å lovfeste prinsipper for 
forholdet mellom nasjonale myndigheter og kom-
munene for å utfylle rammestyringsprinsippet.
 Det er stor politisk oppslutning om enkelte 
prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndig-
heter og kommunene. Disse prinsippene blir imid-
lertid ikke alltid fulgt i praksis. Utvalget mener dette 


taler for å lovfeste prinsippene om forholdet mellom 
nasjonale myndigheter og kommunene i kommu-
neloven. Flertallet mener at en lovfesting vil kunne 
bidra til å motvirke en utvikling i retning av blant 
annet stadig større detaljstyring av kommunene.
 En lovfesting av prinsippene vil ikke begrense 
Stortingets og regjeringens/departementenes myn-
dighet til å vedta lover og forskrifter som regulerer 
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kommunens oppgaver, plikter, geografiske innde-
ling, mv. Dette gjelder selv om de lover og forskrif-
ter som vedtas ikke er i overensstemmelse med 
de prinsipper som er foreslått i kommuneloven. 
Prinsippene oppstiller imidlertid en norm for avvei-
ning mellom nasjonale interesser og de hensynene 
som tilsier lokal handlefrihet. Denne avveiningen bør 
statsforvaltningen redegjøre for og drøfte når nye 
lover og forskrifter forberedes, og vil slik gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for både regjeringen og Stor-
tinget. Prinsippene i lovbestemmelsen har dermed 
karakter av saksbehandlingsregler. 
 Prinsippene gir samtidig uttrykk for styrings-
signaler for hvordan nasjonale myndigheter bør 
opptre i forhold til det kommunale selvstyret. De 
vil også synliggjøre kommunens plass og rolle i 
det norske forvaltningssystemet. Utvalgets fler-
tall mener at en lovfesting av slike prinsipper vil gi 
grunnlag for argumentasjon og bidra til å sikre at 
de hensynene som prinsippene skal ivareta, i større 
grad blir vektlagt ved utarbeidelse av lover og i 
statsforvaltningens myndighetsutøvelse.
 Prinsippene vil etter utvalgets vurdering slik 
også kunne få betydning for innretning og innhold 
i statsforvaltningens bruk av tilsyn og øvrig kon-
trollmyndighet, for eksempel ved klagebehandling. 
Utvalget legger til grunn at prinsippene etter en 
konkret vurdering vil kunne få betydning ved tolk-
ning av lover og forskrifter.
 Prinsippene er ikke absolutte. De gir uttrykk 
for hvordan nasjonale myndigheter bør utøve sin 
myndighet. Dette bør etter utvalgets vurdering 
gjenspeiles i lovteksten ved at det i bestemmel-
sene benyttes bør og ikke skal. Da prinsippene er 
utformet som bør-regler, vil manglende drøftelse av 
prinsippene ikke gi grunnlag for domstolsprøving 
for å prøve gyldigheten av lover eller forskrifter.


 Utvalget mener at rammefinansieringsprinsip-
pet som eget prinsipp ikke bør lovfestes. Ramme-
styringsprinsippet bør utfylles med andre prinsipper 
som er mer konkrete i sitt innhold, og samtidig gir 
en helhetlig beskrivelse av de ulike formene for 
statlig styring som påvirker kommunenes hand-
lingsrom.


Forholdsmessighetsprinsippet
Det at nasjonale myndigheter ikke bør gripe inn 
overfor kommunesektoren i større grad enn nød-
vendig for å ivareta de aktuelle målene, er sentralt 
for å ivareta det kommunale selvstyret. Flertallet i 
utvalget mener det er behov for å styrke praktise-
ringen av forholdsmessighetsprinsippet. Flertallet 
mener en lovfesting av prinsippet vil kunne bidra til 
at prinsippet i større grad blir fulgt, fordi det da blir 
synliggjort på en klarere måte.
 Forholdsmessighetsprinsippet er foreslått slik 
(§ 2-3, 1. ledd): «Det kommunale og fylkeskom-
munale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det 
som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.» 
Utgangspunktet er at det gjelder et lovkrav, slik at 
forholdsmessighetsprinsippet særlig er rettet mot 
Stortingets innskrenkninger i det kommunale selv-
styret gjennom lov. Men det kan også få betydning 
ved tolkningen og anvendelsen av bestemmelser 
som gir statsforvaltningen myndighet til å overprøve 
kommunale vedtak. Prinsippet anerkjenner statlig 
styring og kontroll, men stiller krav til de vurderinge-
ne som må gjøres ved innføring og anvendelse av 
slike styringsmidler.3


 
Nærhetsprinsippet
Det at ansvaret for oppgaver bør legges så nær 
innbyggerne som mulig er et prinsipp som er lagt 
til grunn både i Norge og i det europeiske charteret 


3. Lovfestingen er i stor grad en kodifisering av krav i utredningsin-
struksen om at det skal utredes ulike alternativer for statlig styring av 
kommunene, samt retningslinjer for utforming av lover og forskrifter 
rettet mot kommunesektoren fastsatt av KMD. 
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om lokalt selvstyre. Nærhetsprinsippet er således et 
anerkjent prinsipp, men som ikke gir noe klart svar 
på til hvilket beslutningsnivå en konkret oppga-
ve skal legges. Demokrati og deltakelse er en av 
verdiene som begrunner det kommunale selvstyret. 
Nærhet bidrar til at innbyggerne kan påvirke hvor-
dan oppgavene blir utført i lokalsamfunnet. Dette er 
en helt grunnleggende forutsetning for kommunalt 
selvstyre. Flertallet i utvalget mener dette taler for 
å lovfeste prinsippet, og at det krever en nærmere 
begrunnelse og avveining for å fravike dette.
 Nærhetsprinsippet er foreslått slik (§ 2-3, 2. 
ledd): «Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges 
til organer som er så nær innbyggerne som mulig.» 
I følge lovmerknadene innebærer dette at offentlige 
oppgaver bør desentraliseres, at slike oppgaver 
fortrinnsvis bør legges til kommunene. Samtidig gir 
forbeholdet som mulig en viktig begrensning. Vur-
deringen av hva som er mulig beror på målet som 
er satt, og dette målet vil bero på nasjonal politikk.
 
Finansieringsprinsippet
Uten økonomisk handlefrihet vil kommunenes retts-
lige handlefrihet ha mindre reell betydning. Gjen-
nom finansieringssystemet kan staten legge til rette 


for å styrke det kommunale selvstyret.4 Det sentrale 
er at staten gjennom finansieringssystemet bidrar til 
at kommuner og fylkeskommuner har et økonomisk 
handlingsrom som gir muligheter for lokale priori-
teringer og initiativ. Forslaget sikter mot å bidra til 
at de samlede inntektene til den enkelte kommune 
både dekker lovpålagte oppgaver og gir rom for 
å utøve lokal politikk og lokale initiativ. Etter utval-
gets vurdering vil det være snevert kun å knytte 
en lovbestemmelse til tilfeller der kommunene har 
merutgifter som følge av endringer i regelverk eller 
oppgaver, og til spørsmålet om full kompensasjon 
(ofte omtalt som fullfinansieringsprinsippet).
 Finansieringsprinsippet er foreslått slik (§ 2-3, 
3. ledd): «Innenfor rammene av nasjonal økonomisk 
politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha frie 
inntekter som gir økonomisk handlingsrom.» Begre-
pene frie og økonomisk handlingsrom sikter til at 
kommunene i hovedsak bør ha inntekter som kan 
disponeres fritt. Bestemmelsen fastsetter samti-
dig at statens finansiering av kommunene må skje 
innenfor rammene av den nasjonale økonomiske 
politikken.


4. Utvalgets flertall trekker frem tre forhold fra charterets artikkel 9 
om lokale myndigheters økonomiske ressurser: 1. Staten har en 
sentral oppgave i å sørge for at det er samsvar mellom kommune-
nes inntekter og oppgaver. Kommunene har i dag ikke adgang til å 
fastsette et høyere skattøre for den kommunale inntektsskatten enn 
det Stortinget har fastsatt. Sektoren har ellers begrensede muligheter 
for å skaffe seg et utvidet inntektsgrunnlag. Nivået på den statlige 
finansieringen av kommunesektoren er dermed en sentral forutset-


ning for økonomisk handlingsrom lokalt. 2. Økonomisk handlefrihet 
forutsetter at kommunene gis mulighet til å disponere inntektene ut 
fra egne lokalpolitiske prioriteringer, noe som innebærer at det ikke gis 
statlige føringer for hvordan midlene skal benyttes. 3. Finansieringen 
av kommunesektoren må skje innenfor rammene av statens nasjo-
naløkonomiske politikk og handlingsrommet i statsfinansene. Etter 
flertallets vurdering bør alle disse tre sentrale forholdene gjenspeiles i 
en lovtekst om prinsipper for statlig finansiering av kommunesektoren.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Lovfesting av prinsipper for forholdet mellom stat og kommune er i samsvar 
med tidligere innspill fra KS. Lovfesting vil kunne bidra til at kommunalt selvstyre 
blir tatt hensyn til på en bedre måte, og dermed gi større gjennomslagskraft i 
både lovgivnings- og lovtolkningssammenheng, og slik bidra til større etterle-
velse av rammestyringsprinsippet. Ordlyden i prinsippene bør tydelig framheve 
selvstyret før begrensningene som innskrenker selvstyret.
 Forholdsmessighetsprinsippet er spilt inn av KS tidligere, sammen med 
det lokalpolitiske prinsipp (begrensninger i det kommunale selvstyret bør 
forbeholdes de tilfeller hvor det er klart behov for sentrale nasjonale føringer) 
og tydelighetsprinsippet (når kommunene pålegges oppgaver i loven, skal det 
kommunale selvstyret framheves i loven). Administrasjonen er enig med utval-
get i at de hensyn som ligger til grunn for de to siste prinsippene langt på vei 
blir ivaretatt ved en lovfesting av forholdsmessighetsprinsippet.
 Nærhetsprinsippet er også spilt inn av KS tidligere. Selve lovteksten kan 
virke noe uklar – plasseringen av ordet «fortrinnsvis» i setningen gjør at ordet 
kan bli oppfattet som en begrensning framfor en prioritering av kommunene, 
slik det står i lovmerknaden: «Dette prinsippet innebærer at offentlige oppgaver 
bør desentraliseres. Dette betyr at slike oppgaver fortrinnsvis bør legges til 
kommunene.» Det bør være tilstrekkelig med én begrensning, og begrensnin-
gen på selvstyret bør komme etter formålet om desentralisering av oppgaver. 
Lovteksten bør presisere at det handler om folkevalgte organer, for å tydeliggjø-
re lokaldemokratiet overfor statsforvaltningen. Et alternativ er at «fortrinnsvis» 
utgår og «folkevalgte» kommer inn i setningen: «Offentlige oppgaver bør legges 
til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig.» Eventuelt med et 
tillegg: «…, fortrinnsvis til kommunene.»
 Fullfinansieringsprinsippet og konneksitetsprinsippet (samsvar mellom 
oppgaver og ressurser) er spilt inn av KS tidligere. Utvalgets begrunnelse for 
å bruke finansieringsprinsippet som et mer dekkende begrep virker hensikts-
messig. Lovteksten kan imidlertid virke noe utydelig, ettersom begrensnin-
gene kommer før handlefriheten. Ved å snu setningen kommer selvstyret før 
begrensningene: «Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk.» 
Begrepet «frie inntekter» blir ofte relatert til kommunenes inntektssystem (skatt 
og rammetilskudd) og finansiering av lovpålagte og egeninitierte oppgaver. 
Begrepet relateres kanskje ikke like tydelig til andre ubundne inntektskilder 
kommunene kan ha. For å få fram siktemålet tydeligere kan et alternativ være: 
«Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter som kan disponeres fritt, 
innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk.»


*
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SPØRSMÅL


Hvordan bør lovfesting av prinsip-
pene av forholdet mellom stat og 
kommune utformes?


?







4. FOLKEVALGTE 
OG FOLKEVALGTE 
ORGANER
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UTVALGET FORESLÅR


Utvalgets utgangspunkt er at kommunestyret innenfor visse rammer 
har frihet til å organisere de underordnede folkevalgte organene slik de 
selv finner hensiktsmessig og ønskelig. Samtidig mener utvalget det er 
viktig at det er noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for 
hvordan disse folkevalgte organene skal være. Dette for å sikre for-
utsigbarhet, likhet og gjenkjennelighet mellom kommuner og at visse 
grunnleggende prinsipper følges.


...


4.1.  
Folkevalgte organer  


(NOU KAP. 8.4 OG 8.6)


Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens 
regler om folkevalgte organer, men tydeliggjøre 
hvilke folkevalgte organer som kan opprettes, hvilke 
regler som gjelder for dem, og hvilke navn som skal 
brukes om dem – og hvem som er folkevalgte.
 Utvalget har vurdert å ta inn en generell 
definisjon av folkevalgt organ, men har kommet til 


at det er tydeligere å liste opp de organer som er 
folkevalgte organer etter kommuneloven. Utvalget 
mener at reglene om folkevalgte organer bør være 
uttømmende regulert, enten i kommuneloven eller 
i særlov, og foreslår at bare organer som er omtalt 
i lov, skal kunne opprettes. Utvalget mener det bør 
være klare rammer for å sikre betryggende saks-
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behandling, tilfredsstillende valg av medlemmer 
til organet, åpenhet m.m. Selv om utvalget mener 
disse rammene bør være klare og tydelige, ønsker 
utvalget at kommunene skal ha stor organisasjons-
frihet og foreslår derfor at kommunen fortsatt kan 
opprette en rekke ulike typer organer.
 Utvalget mener at det i hovedsak ikke er be-
hov for å endre dagens regler om kommunestyret. 
Kommunestyrets rolle er tydeliggjort i lovforslaget, 
blant annet ved at adgangen kommunestyret har til 
å delegere sin myndighet til andre er tatt eksplisitt 
inn i loven. Utvalget mener det fortsatt er behov 
for et organ utover kommunestyret som ivaretar 
helhetsperspektivet, og foreslår at bestemmelsen 
om formannskapet i hovedsak videreføres.
 Utvalget mener regelverket for komiteer og 
utvalg kan forenkles og tydeliggjøres samtidig 
som kommunens handlingsrom utvides. Utvalget 
foreslår å slå sammen komiteer og faste utvalg 
etter dagens kommunelov § 10 til utvalg, jfr lov-
forslaget § 5-5. Kommunestyret vil ha relativt stor 
handlingsfrihet med hensyn til oppgaver, myndig-
het, varighet og så videre for slike utvalg. Utvalge-
ne kan være faste eller midlertidige, og de kan bli 
tildelt beslutningsmyndighet, innstillingsrett eller 
bare utredningsoppgaver. Dagens kommunedelsut-
valg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg vil 
være omfattet av de generelle reglene for utvalge-
ne, samtidig som de fortsatt har noen særregler. 
Utvalg kan opprettes for kommunale formål, for 
deler av den kommunale virksomheten eller for en 
geografisk del av kommunen. Saksbehandlingsre-
glene, inkludert reglene om åpenhet, vil gjelde fullt 
ut for alle utvalg (og dermed også det som i dag er 
komiteer). Det innebærer at kommunestyret ikke 
lenger får adgang til å fastsette andre saksbehand-
lingsregler og lukke møter for dagens komiteer. Det 
foreslås at utvalg bare kan opprettes av kommune-
styret selv og (til en viss grad) ordfører. Det er nytt. 


Utvalgene skal kunne opprette arbeidsutvalg med 
medlemmer valgt blant medlemmene i utvalget.
 Reglene om kontrollutvalg, partssammensat-
te utvalg, kommunestyre- og fylkestingskomiteer 
og styrer for institusjoner videreføres i hovedsak. 
For parlamentarisk styrte kommuner videreføres 
bestemmelsene om kommuneråd og styre for 
kommunerådets ledelse for særskilte deler av den 
kommunale virksomheten.
 Etter utvalgets vurdering er det viktig at de 
folkevalgte organene er gjenkjennelige fra kom-
mune til kommune, og at det er lett å finne lovens 
regler for de ulike organene. Utvalget foreslår derfor 
en lovbestemmelse som fastslår at organene skal 
ha navn som inkluderer lovens betegnelse. Et 
kommunestyre skal således hete kommunestyre. 
For betegnelser som begynner med kommune, 
kan kommunen i stedet bruke betegnelsen by eller 
herad. For eksempel vil kommunestyre kunne kalles 
bystyre. Av hensynet til det kommunale selvstyret 
foreslås det at et slikt lovkrav om å bruke bestemte 
betegnelser på organene, begrenses til de mest 
sentrale organene. Flertallet mener et lovkrav om å 
bruke bestemte betegnelser bør gjelde for kom-
munestyre, formannskap, kommuneråd, utvalg og 
kommunestyrekomiteer. Et mindretall foreslår at 
parlamentarisk styrte kommuner også skal kunne 
bruke betegnelsen regjering i stedet for råd.
 Utvalget mener det er hensiktsmessig å 
tydeliggjøre i loven hvem som er folkevalgt. Det 
foreslås å lovfeste at folkevalgte etter kommunelo-
ven er kommunestyremedlemmer og personer som 
et folkevalgt organ etter kommuneloven har valgt 
inn i et folkevalgt organ. Folkevalgte organer som 
har medlemmer som andre har valgt, for eksempel 
ansatterepresentanter i partssammensatte utvalg, 
vil således ha både medlemmer som er folkevalgt 
og medlemmer som ikke er det.
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING


Administrasjonen er enig i at kommunestyrets oppgaver og ansvar bør omta-
les noe nærmere i bestemmelsene i kommuneloven. Det bør fortsatt fremgå at 
kommunestyret er kommunens øverste organ, og at det treffer vedtak på vegne 
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Det er 
positivt med en utvidelse av omtalen av delegering i egne ledd i bestemmelsen, 
men det bør vurderes nærmere om forslaget er tydelig nok (se eget kapittel).5


 Kommunestyret bør ha stor frihet til å organisere kommunens arbeid. 
Utvalgets forslag legger langt på vei til rette for dette, men det bør vurderes 
nærmere om kommunestyret gis tilstrekkelig handlefrihet. Det bør vurderes 
nærmere om kommunestyret bør ha adgang til å opprette andre folkevalgte 
organer enn de som er omtalt i kommuneloven eller annen lov, herunder om det 
bør være en generell definisjon av folkevalgt organ, og om kommunestyret bør 
ha adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler for et organ enn det som 
følger av lov.
 Administrasjonen er enig i at bestemmelsene om formannskapet i hoved-
sak videreføres, men formannskapet bør fortsatt kunne opprette arbeidsutvalg 
på samme måte som utvalgene.
 De foreslåtte forenklingene av regelverket for komiteer og faste utvalg støt-
tes. Av hensyn til å styrke kommunestyret som øverste organ, virker det hen-
siktsmessig at det bare er kommunestyret som kan opprette utvalg (ordfører gis 
anledning til å opprette visse utvalg, se kap 5.2), og at kommunestyret gis stor 
handlefrihet med hensyn til oppgaver, myndighet, varighet osv for slike utvalg. 
Av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom politikk og administrasjon virker det 
ryddig at organer enten skal være folkevalgte eller administrative. At utvalgene 
skal kunne opprette arbeidsutvalg støttes, men det må vurderes nærmere om 
disse kun skal bestå av utvalgets medlemmer eller om også andre kan velges 
som medlemmer av arbeidsutvalg.
 Administrasjonen kan ikke se at det er behov for å videreføre reglene om 
kommunestyre- og fylkestingskomiteer særskilt. Reglene om utvalg gir kommu-


*


5. Også andre lovforslag bidrar til å styrke kommunestyret som kommu-
nens øverste organ, særlig med hensyn til å sikre kommunestyret sty-
ringsinformasjon om kommunens samlede virksomhet. Det gjelder ny 
plikt for kommunene til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen 
som juridisk enhet. Det gjelder forslag som skal legge grunnlag for 
bedre styring og kontroll med selskaper mv. og krav om rapportering 


om internkontroll og statlig tilsyn til kommunestyret. Forslaget om å 
lovfeste at kommunestyremedlemmer ikke har adgang til å bli valgt til 
styret i kommunale foretak, slik at dobbeltroller og habilitetsproblema-
tikk unngås, handler om å gjøre kommunestyret mer strategisk. Det 
vises til egne vurderinger av disse forslagene.
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nestyret tilstrekkelig handlefrihet til å opprette utvalg med det innhold som er 
beskrevet for kommunestyre- og fylkestingskomiteer i § 5-7. Reglene om valg 
til folkevalgte organer ivaretar kravet til kjønnsrepresentasjon.
 En mulig utilsiktet konsekvens av lovforslaget er at kretsen av valgbare i 
vertskommuner med folkevalgt nemd innsnevres til å gjelde kun folkevalgte. I 
dag velges ofte administrative medarbeidere inn i denne nemda. De vil i så fall 
bli definert som folkevalgte, noe som strider mot prinsippet som er lagt til grunn 
om rene folkevalgte organer. Dette bør vurderes nærmere.
 Det virker hensiktsmessig å definere nærmere hvem som er folkevalgt, og 
at det omfatter både kommunestyremedlemmer (direkte valgt av folket) og per-
soner som et folkevalgt organ etter kommuneloven har valgt inn i et folkevalgt 
organ (indirekte valgt av folket). 
 Administrasjonen deler utvalgets vurdering av at det bør være noen felles 
rammer og grunnleggende forutsetninger for hvordan de folkevalgte organene 
skal være, for å sikre forutsigbarhet, likhet og gjenkjennelighet mellom kommu-
ner og at visse grunnleggende prinsipper følges, som åpenhet i saksbehand-
lingen, kjønnsrepresentasjon i sentrale organer og lignende. Samtidig er det 
grunn til å vurdere nærmere om forslaget gir tilstrekkelig gode vilkår for innbyg-
gerdeltakelse når saksbehandlingsreglene skal gjelde fullt ut og rådmannen har 
ansvar for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet.
 I forbindelse med kommunesammenslåing er det gode erfaringer, særlig 
fra Danmark, med å etablere rådgivende utvalg for å utvikle politikkfelt som går 
på tvers av de gamle kommunene. I dagens kommunelov er det hjemmel for 
dette etter §10, pkt 5. I tillegg til politikere kan utvalgene inkludere innbygge-
re, næringsliv, lag og foreninger, og på den måten kan de også fungere som 
medvirkningstiltak. Det bør vurderes nærmere om det fortsatt bør være adgang 
til å opprette en slik type utvalg med enklere saksbehandlingsregler og utvidede 
valgbarhetsregler slik at innbyggere i andre kommuner også kan velges inn. En 
mulighet er at slike utvalg reguleres som folkevalgte organer, men at det gis 
adgang for kommunestyret til visse unntak fra saksbehandlingsregler og valg-
barhetsregler. En annen mulighet er særskilt å regulere denne type utvalg som 
komiteer. Enda en mulighet er å regulere denne type utvalg som medvirknings-
organ under bestemmelser om innbyggerdeltakelse framfor bestemmelsene 
om folkevalgte organer.
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SPØRSMÅL


Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i 
kommuneloven, eller bør kommunestyret kunne opp-
rette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt 
i lov?  
Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myn-
dighet til å opprette utvalg til for eksempel formann-
skapet? 
Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg,  
på samme måte som utvalgene kan det? 
Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets 
egne medlemmer? 
Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte  
som medlemmer av felles folkevalgt nemd i verts- 
kommunesamarbeid?


?
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4.2.  
Ordfører  


(NOU KAP. 10)


Utvalget foreslår å styrke ordførers rolle ved å gi 
ordfører forslagsrett (nå bare møte- og talerett) i fol-
kevalgte organer unntatt kontrollutvalget. Det fore-
slås også at ordfører kan opprette utvalg på eget 
initiativ, gis myndighet til å treffe vedtak i saker som 
ikke har prinsipiell betydning og til å fatte enkelte 


hastevedtak. Dersom slik myndighet blir delegert, 
skal ordføreren rapportere tilbake til kommunesty-
ret om hvordan myndigheten er benyttet. Utvalget 
foreslår at kommunestyret selv kan bestemme 
direktevalg av ordfører.


SPØRSMÅL


Bør kommune-
loven åpne for 
direkte valg av og 
utvidet myndighet 
til ordfører?


?


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Forslaget om direkte valg av og utvidet myndighet til 
ordfører følger opp tidligere forsøk som er gjennom-
ført ved flere lokalvalg. Selv om forsøkene ble vurdert 
som positive av departementet, ble det aldri fremmet 
forslag om lovendring. Forslaget gir det enkelte kom-
munestyre større handlefrihet og innbyggerne større 
påvirkning ved valg av ordfører. På den annen side 
påpekes det at hensynet til det kollektivet ansvaret 
kommunestyret har når det gjelder politisk styring av 
kommunen på lokalt plan bør veie tyngre. Adminis-
trasjonen støtter forslaget som gir økt handlefrihet til 
kommunestyrene.
 Å foreslå at direkte valg av ordfører gjennomføres 
ved preferansevalg med supplerende stemmegiving 
kan være en praktisk og god løsning ved at de som 
stemmer får større innflytelse og at kandidaten får et 
større flertall bak seg.


*
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4.3.  
Fritak, suspensjon o.l.  


(NOU KAP. 12) 


Utvalget foreslår at reglene om uttreden videreføres, 
men tydeliggjør og forenkler fritaksreglene. Bestem-
melsen om at kommunestyret eller fylkestinget kan 
vedta å suspendere en folkevalgt dersom det er 
utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt 
for diverse straffbare forhold foreslås videreført. 
Som ny bestemmelse foreslår utvalget at ordfører 
(ikke varaordfører) skal kunne suspenderes (2/3 
flertall i kommunestyremøte) hvis ordføreren blir til-
talt for straffbare forhold, og at ordfører skal kunne 


få erstatning i enkelte tilfeller. Det foreslås også at 
en ordfører skal kunne fratas vervet på visse vilkår 
(9/10 flertall i kommunestyret). Det skal kun skje 
hvis ordfører blir vurdert som ikke skikket til å iva-
reta vervet. Et mindretall i utvalget vil ikke lovfeste 
at kommunestyret skal kunne frata en folkevalgt 
ordførervervet.


SPØRSMÅL


Skal ordfører kunne suspenderes 
eller fratas vervet, og bør i så fall 
ordfører og varaordfører behandles 
likt?


?


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Lovforslaget inneholder ikke kriterier 
for vurderingen av uskikkethet. Hva 
som skal til for at ordfører anses 
uskikket, vil kunne by på tolknings-
problemer. Skal en ordfører fratas 
vervet, bør reglene tydeliggjøres 
med hensyn til hva som skal vekt-
legges ved vurderingen. Dersom en 
ordfører som suspenderes skal ha 
krav på tapt arbeidsfortjeneste, vil 
det tilsi like regler som for ansatte 
som suspenderes. 


*
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4.4.  
Valg av medlemmer til folkevalgte organer  


(NOU KAP. 13)


SPØRSMÅL


Bør krav til kjønnsbalanse også 
knyttes til sammensetningen av 
organet som helhet, og ikke bare til 
det enkelte listeforslag, og bør i så 
fall kandidatene fra det under- 
representerte kjønn rykke opp fra 
den listen som har fått flest stem-
mer eller færrest stemmer?


?


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG 
ANBEFALING


Flertallets forslag representerer en viss 
inngripen i lokaldemokratiet.  Et absolutt 
krav til kjønnsbalanse for utvalg som hel-
het ved forholdstallsvalg kan få negative 
effekter for samarbeidsklima mellom par-
tier/partigrupper i kommunestyret, fordi 
det kan åpne for at ett parti/partigruppes 
valgte representant(er) bestemmes av 
hvem som velges fra andre lister. I tillegg 
vil en slik regel ytterligere komplisere 
gjennomføringen av valg av folkevalgte 
organer etter forholdstallsprinsippet. 
Gitt at krav til kjønnsbalanse settes til 
utvalget som helhet, kan en variant av 
flertallets forslag være at kandidater fra 
det underrepresenterte kjønnet skal ryk-
ke opp fra den listen som har fått færrest 
stemmer. En slik liste vil ha færre stem-
mer bak seg i valget, og det kan argu-
menteres for at dette er en noe mindre 
inngripen i det lokale demokratiet.


*


Utvalget viser til at andelen kvinner i så vel for-
mannskap som faste utvalg er rundt 40 pst og 
over, men tallene varierer mye fra kommune til 
kommune og er slik i strid med målet med regelver-
ket. Utvalgets flertall mener kravet til kjønnsbalanse 
ved forholdsvalg også bør knyttes til sammenset-
ningen av organet som helhet, og ikke bare til det 
enkelte listeforslag, som i dag. Flertallet foreslår 
at dersom det ene kjønnet blir underrepresentert i 


organet som helhet, skal kandidater fra det under-
representerte kjønnet rykke opp på den listen som 
har fått flest stemmer. Dersom kandidatene fra det 
underrepresenterte kjønn skal rykke opp fra den 
listen som har fått færrest stemmer, slik det er etter 
domstolloven, kan de to største partiene i praksis 
avgjøre hvilket kjønn det minste partiet kan være 
representert med i organet.
 En slik regel vil innebære en viss inngripen 
i partienes rett til selv å bestemme hvilke perso-
ner de ønsker å la seg representere med. På den 
annen side vil kandidater på listen med færrest 
stemmer ha et mindre tillitsvotum i befolkningen 
bak seg.
 Utvalgets mindretall foreslår å videreføre gjel-
dende rett. Mindretallet viser til at flertallets forslag 
vil medføre at noen partier i praksis kan tvinge an-
dre partier til å velge inn en folkevalgt av et bestemt 
kjønn og at dette utgjør et demokratisk problem. 
Mindretallet mener at demokratihensyn her må 
gå foran hensynet til kjønnsbalanse, og viser til at 
regelen flertallet foreslår vil medføre et ytterligere 
kompliserende element i allerede utilgjengelige 
regler.
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4.5.  
Godtgjøring og velferdsgoder  


(NOU KAP. 14) 


Utvalget mener det er viktig med gode økonomiske 
støtteordninger for personer som er valgt til kom-
munale tillitsverv. Uten slike ordninger vil rekrut-
teringen til vervene kunne bli svært skjev. Dagens 
ordninger er etter utvalgets vurdering tilfredsstillen-
de, og utvalget ser ikke behov for å gjøre vesentlige 
endringer på dette området.
 Utvalget foreslår likevel at folkevalgte i verv 
på minst halv tid skal ha rett til ettergodtgjøring i 
inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har 
en jobb å gå tilbake til. Annen inntekt som oppar-
beides i perioden for ettergodtgjøring, skal gå til 
fradrag i godtgjøringen. Dette skal ikke bare gjelde 
for lønnsinntekt, men også for næringsinntekt, 
honorarer, pensjonsinntekt og lignende. Ettergodt-


gjøringen skal etter utvalgets forslag også forkortes 
med inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.
 Utvalget mener det er viktig for det represen-
tative demokratiet at folkevalgte har de samme 
rettigheter til ulike velferdsordninger som ansatte 
i kommunene har. Dette gjelder etter utvalgets 
vurdering enten det dreier seg om rettigheter etter 
folketrygdloven, ferieloven eller annen velferdslov-
givning. Det lå ikke i utvalgets mandat å foreslå 
endringer i denne type særlovgivning, men utvalget 
mener den aktuelle særlovgivningen bør endres slik 
at folkevalgte med omfattende tillitsverv, det vil si 
folkevalgte som har et tillitsverv som tilsvarer minst 
50 pst stilling, gis de samme rettigheter til ulike 
velferdsgoder som ansatte i kommunene.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


I heftet «Økonomiske vilkår for folkevalgte» anbefaler KS at folkevalgte som har det å være 
folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse gis etterlønn i inntil tre måneder dersom vedkom-
mende ikke har en annen jobb å gå tilbake til. Hensikten er at ettergodtgjøring skal sikre 
inntekt for de som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, uavhengig av 
hvor mange prosent stilling det tilsvarer. En person som arbeider i tilsvarende 60 pst stilling 
og er folkevalgt i 40 pst stilling, vil etter utvalgets forslag ikke ha krav på ettergodtgjøring, 
selv om det å være folkevalgt utgjør godt over halvparten av personens beskjeftigelse. Av 
hensyn til personer som arbeider i mindre enn 100 pst stilling og rekrutteringen til lokalpoli-
tikken, bør folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse ha rett til ettergodt-
gjøring og gis de samme rettigheter til ulike velferdsgoder som ansatte.
 Forslaget om å gi folkevalgte rettigheter innen velferdslovgivningen støttes, men bør i 
likhet med ettergodtgjøring knyttes til om den folkevalgte har dette som sin hovedbeskjefti-
gelse. Dette bør reguleres i kommuneloven, og aktuell særlovgivning bør justeres i henhold 
til dette.


*
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4.6.  
Parlamentarisme  


(NOU KAP. 9) 


Utvalget vil bevare muligheten for å ha parlamen-
tarisk styreform som alternativ til formannskaps-
modellen, men stille strengere krav for å kunne 
innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall mot 
simpelt flertall i dag) og beholde simpelt flertall for 
å gå tilbake til formannskapsmodellen som fortsatt 
skal være hovedmodellen. Det foreslås av hen-
syn til åpenhet, at kommunerådet minst én gang 
i halvåret skal rapportere til kommunestyret om 
vedtak rådet har truffet i saker som har prinsipiell 
betydning. Et mindretall i utvalget vil ikke åpne for 
parlamentarisme.
 Flertallet i utvalget vil styrke kommunestyret 
og opposisjonen i parlamentarisk styrte kommuner, 
og det foreslås å innføre en rett for kommunestyre-
representanter til å fremsette private forslag (som i 
Oslo). Kommunerådet selv gis rett til å opprette po-
litiske stillinger uten at kommunestyret må godkjen-
ne dette. Det foreslås å innføre et krav om å fratre 
andre verv for å unngå dobbeltroller.


SPØRSMÅL


Er regelverket for godtgjøring tilfredsstillende utformet, 
og er terskelen på tilsvarende 50 pst stilling riktig satt for 
å få ettergodtgjøring og gi rett til ulike velferdsordninger? 


?


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


De foreslåtte endringene vil bidra 
til en sterkere forankring i kommu-
nestyret for å innføre parlamenta-
risme og styrke kommunestyret og 
opposisjonen.


*


SPØRSMÅL


Er regelverket om parlamentarisme 
godt utformet?


?
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4.7.  
Utvidet innsynsrett og taushetsplikt  


(NOU KAP. 15) 


Utvalget foreslår å utvide de folkevalgte organenes 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter.
 Rettstilstanden på området med henvisning 
til ulovfestet rett og pålegg om reglement er uklar. 
Forslaget er ment å være en lovfesting og presise-
ring av gjeldende rett og innebærer at et folkevalgt 
organ på visse vilkår har en utvidet rett til innsyn i 
administrasjonens saksdokumenter. Retten strek-
ker seg lengre enn det som følger av de generelle 
regler om allmennhetens innsyn.
 Etter utvalgets forslag skal kommunestyret 
som organ i utgangspunktet ha innsynsrett i alle 
dokumenter i kommunen. Andre folkevalgte orga-
ner bør etter utvalgets vurdering ikke ha samme 
innsynsrett. De bør kun ha innsynsrett i dokumenter 
som organet selv har til behandling, eller dokumen-
ter i andre saker som er nødvendig for å få belyst 
en sak organet selv har til behandling. Utvalget 
ønsker at krav om innsyn skal være forankret i 
saksbehandling i folkevalgte organer, og foreslår 
derfor ikke regler om utvidet innsynsrett for enkelt-
medlemmer av et folkevalgt organ. Den enkelte 
folkevalgtes innsynsrett vil følge av de generelle 
reglene i offentlighetsloven og må behandles etter 
dette regelverket.
 Utvalget mener det er viktig at opplysninger 
som er underlagt taushetsplikt, ikke blir spredt mer 
enn absolutt nødvendig. For opplysninger som er 
taushetsbelagte eller unntatt offentlighet, følger det 
da med en taushetsplikt for de folkevalgte. Kom-
munestyret vil kunne vedta at dokumenter som ad-
ministrasjonen har unntatt offentlighet, likevel skal 
være offentlige. I slike tilfeller vil de folkevalgte ikke 
ha taushetsplikt om opplysningene i dokumentene.
 Den foreslåtte bestemmelsen om de folkevalg-
tes taushetsplikt innebærer ikke at de folkevalgte 
har taushetsplikt om alt som drøftes eller kommer 


frem i lukkede møter. En slik taushetsplikt følger 
heller ikke av dagens regler, og det er ikke hjemmel 
til å innføre dette gjennom kommunale reglement. 
Utvalget har heller ikke funnet grunn til å innføre 
en så vid taushetsplikt i en ny lovbestemmelse om 
taushetsplikt. Når et organ vedtar at opplysningene 
i et dokument ikke lenger skal unntas offentlighet, 
vil de folkevalgte også kunne omtale disse opp-
lysningene utad selv om de har vært gjenstand for 
forhandlinger i et lukket møte.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Utvalgets vurderinger og forslag 
støttes.


*


SPØRSMÅL


Bidrar lovforslaget til en tilfreds-
stillende klargjøring av folkevalgtes 
innsynsrett og taushetsplikt?


?
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4.8.  
Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 


(NOU KAP. 16) 


Etter utvalgets oppfatning bør hovedelementene 
i saksbehandlingsreglene videreføres, men tyde-
liggjøres og utvides noe, slik at reglene i utgangs-
punktet skal gjelde for alle folkevalgte organer. 
 Utvalget mener dagens regler om møteof-
fentlighet i hovedsak fungerer bra, og at de ulike 
hensyn avveies på en god måte. Det foreslås at 
folkevalgt organ kan lukke møter hvor kommunen 
mottar informasjon fra kommunens advokat og 
hvor det er forhold ved saken som tilsier at det er 
grunn for det (§ 11-5, 3. ledd). Dette innebærer en 
utvidelse av dagens adgang til lukking etter kom-
muneloven § 31 nr. 5, hvor det stilles strenge vilkår 
for å kunne lukke, og hvor vilkårene ofte kan være 
vanskelig å tolke. Utvalget foreslår at det folkevalgte 
organet kan lukke møter for eksempel hvor det er 
behov for å motta fortrolig informasjon fra kommu-
nens advokat i en kontraktstvist, hvor kommunen 
vurderer å heve en kontrakt og har behov for å få 
informasjon fra sin advokat om sin rettslige stilling 
uten at medkontrahenten blir kjent med at kommu-
nen vurderer å heve kontrakten. Kommunen kan i 
slike tilfeller også sladde sakslisten og møteproto-
koller (§11-3, 3. ledd og § 11-4, 2. ledd).
 Utvalget foreslår at folkevalgte organer kan 
unnta fra offentlighet saksliste og møteprotokoll 
fra medarbeidersamtaler med rådmannen (§ 11-3. 
ledd og § 11-4, 2. ledd). Andre tilfeller hvor folke-
valgte organer ut fra personsensitive forhold kan 
ha behov for å sladde sakslister og møteprotokoller 
drøftes ikke.
 Utvalget drøfter hvorvidt det skal innføres en 
adgang til å lukke møter i folkevalgte organer i en 
innledende fase av saksbehandlingen hvor fol-
kevalgte har behov for orientering/opplæring i en 


konkret sak. Et flertall mener at det ikke bør gjøres 
unntak fra kravet om møteoffentlighet ved saksfor-
beredende opplæring og viser til at offentlighet er et 
bærende element for å sikre demokratiske rettighe-
ter og at en slik regel kan tolkes ulikt og gi grunnlag 
for misbruk. Et mindretall ønsker en mulighet for å 
lukke slike møter. Mindretallet viser særlig til at det 
er viktig å tilrettelegge for læring og gode beslut-
ningsprosesser og gi folkevalgte mulighet til å sette 
seg inn i et saksområde før man drøfter realiteter 
og beslutter.
 Utvalget foreslår å utvide adgangen til å ha 
fjernmøter. Forslaget ivaretar innsynsretten for 
innbyggerne ved at det skal være mulig å følge 
forhandlingene via sosiale media.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Å utvide adgangen til fjernmøter 
støttes.


*
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SPØRSMÅL


Bør kommunestyret ha adgang til å fastsette andre 
saksbehandlingsregler, inklusive regler om åpenhet for 
et organ enn det som følger av loven? 
Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter 
hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens 
advokat? 
Bør det være adgang til å sladde sakslister og møte-
protokoller ved slike møter? 
Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha 
behov for å sladde sakslister og møteprotokoll? 
Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende 
fase av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov 
for orientering/opplæring i en konkret sak? 


?


4.9.  
Habilitet  


(NOU KAP. 17) 


Utvalget har ikke gått inn på noen nærmere vur-
dering av habilitetsreglene da det ligger utenfor 
utvalgets mandat. Utvalget mener at det ikke er 
behov for å gjøre vesentlige endringer i habilitetsre-
glene i kommuneloven. På enkelte områder kan det 
imidlertid likevel være behov for enkelte klargjørin-
ger, presiseringer og språklige forbedringer. 


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Forslagene støttes.


*







36 FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER


4.10.  
Delegering og innstillingsrett  


(NOU KAP. 8.7) 


Lovforslagets § 5-2 3.- og 4. ledd inneholder be-
stemmelser om delegering, hvor 3. ledd omhandler 
delegering innad i kommunen og 4. ledd omhandler 
delegering til andre rettssubjekter.
 Det foreslås presisert at kommunestyret kan 
delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
ordføreren eller øverste administrative leder innenfor 
rammen av denne eller annen lov. Der loven sier at 
kommunestyret selv skal ta en avgjørelse, kan kom-
munestyret ikke delegere.
 Det fremmes forslag om å lovfeste at kommu-


nestyret kan delegere sin myndighet til å treffe ved-
tak til andre rettssubjekter bare dersom det gjelder 
saker som ikke har prinsipiell betydning. Myndighet 
til å treffe vedtak om lovpålagte oppgaver kan bare 
delegeres til andre rettssubjekter hvis denne loven 
eller annen lov gir adgang til det.
 Kommunestyret står fritt til å organisere inn-
stillingsretten slik det ønsker. Dagens bestemmelse 
§ 39 nr. 2, foreslås videreført i § 5-11, om kommu-
nens reglement for innstillingsrett og delegering av 
myndighet.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Lovforslaget inneholder ikke en klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. 
Etter aksjeloven § 5-1(2) har aksjeeier rett til å møte med fullmektig etter eget ønsket. Det 
vil si at aksjeeier kan utpeke hvem man vil til å representere seg på generalforsamlingen. 
Spørsmålet er hvordan dette løses for en kommune som aksjeeier. Skal en kommune kunne 
overlate til eksempelvis ordfører i en annen kommune å representere seg på generalforsam-
lingen, eller skal en kommune være bundet til å la seg representere av egen ordfører eller 
den han eller hun utpeker innenfor egen kommune? Hvis det siste er løsningen, innebærer 
dette en innskrenkning av den retten som følger av aksjeloven som sier at aksjeeier kan 
velge selv hvem som skal representere seg på generalforsamlingen. Hvis en kommune ikke 
kan delegere fullmakten til noen utenfor egen kommune, innebærer dette en begrensning 
som private aksjeeiere ikke har.
 Det kan være praktiske grunner til at to eller flere kommuner ønsker å gi fullmakt til en 
og samme person i et selskap der de alle er aksjeeiere. Det kan også være hensiktsmes-
sig av andre grunner enn de rent praktiske at en slik løsning er ønskelig. Av den grunn bør 
kommunen som aksjeeier ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åp-
ner opp for. Kommunen bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen 
folkevalgt også i en annen kommune. Dette vil samsvare med aksjelovens regler og stille 


*
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en kommune mer på lik linje med private aksjeeiere. Verken lovforslaget § 5-2, 3. ledd eller 
andre bestemmelser i lovforslaget løser dette spørsmålet.
 I lovforslaget § 5-2, 4. ledd er inntatt en bestemmelse om delegering til andre retts-
subjekter. Med andre rettssubjekter inngår også selskaper, både selskaper kommunen selv 
eier eller sammen med andre, samt selskaper der kommunen ikke har noe eierskap. Det vil 
si at bestemmelsen omhandler hvilke oppgaver kommunen kan overlate til et selskap. Det 
skilles ikke mellom selskaper kommunen eier selv og selskaper eid av andre. Dette er ikke 
vurdert av utvalget. Etter ordlyden i første punktum skal det kunne delegeres myndighet til å 
treffe vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning. Det er ikke fullt ut klargjort hva som menes 
med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser kom-
munen treffer. 
 Ordlyden i § 5-2, 4. ledd, første punktum tilsier en innskrenkning av gjeldende rett. 
I dag kan en kommune overlate oppgaver også av prinsipiell karakter til et selskap som 
kommunen enten eier alene eller sammen med andre. For eksempel legges avgjørelser 
knyttet til fast eiendom som kommunen eier ofte til et eiendomsselskap kommunen eier. 
Dette gjøres både av praktiske og økonomiske grunner. Forslaget om å begrense delege-
ringsadgangen til saker av ikke prinsipiell karakter vil innskrenke kommunens selvstyre og 
legge begrensninger på hva som kan overlates til et selskap. På den annen side kan det 
argumenteres for at denne begrensningen fører til at alle prinsipielle avgjørelser fattes av 
folkevalgte, noe som kan sies å styrke selvstyret. Det er usikkert om dette er tilsiktet fra 
utvalgets side, og det bes om synspunkter på dette.
 Ordlyden i § 5-2, 4. ledd, andre punktum innebærer også en innskrenkning av gjelden-
de rett. Her foreslås at lovpålagte oppgaver bare skal kunne overlates til et eget rettssubjekt 
dersom «denne eller annen lov tillater det». I dag er det motsatt. Etter gjeldende rett kan 
kommunen overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt så langt dette ikke stri-
der mot lov. Lovforslaget vil innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate 
lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik innskrenkning 
begrenser mulighetene til interkommunalt samarbeid. Det er ikke behov for en slik inn-
skrenkning og gjeldende rett bør videreføres. Dette vil harmonisere bedre med utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunens selvstyre.


SPØRSMÅL


Bør en kommune fortsatt kunne 
overlate oppgaver også av prinsi-
piell karakter til et selskap?


?
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4.11.  
Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet  


(NOU KAP. 8.8)


Utvalget omtaler tre alternative forslag til konse-
kvenser for kommunen dersom en ansatt eller 
folkevalgt går ut over sin myndighet eller fullmakt.


 Ò Ingen legitimasjonsvirkning (kommunen blir ikke 
bundet)


 Ò Legitimasjonsvirkning kun for avtaler om  
dagligdagse forhold 


 Ò Legitimasjonsvirkning (kommunen blir bundet)


Etter at NOU’en ble skrevet, har Høyesterett i sak 
HR 2016-476- A drøftet om det gjelder en almin-
nelig legitimasjonsregel for kommuner. Saken gjaldt 
et forhold der administrasjonssjefen i en kommune 
hadde, i strid med kommunens finansreglement, 
inngått avtaler med en bank om finansielle instru-
menter. Avtalene påførte kommunen en betydelig 
finansiell risiko. Høyesterett kom i motsetning til de 
tidligere instanser til at avtalene var bindende for 
kommunen, og frifant banken. Kommunens passi-
vitet gjennom lengre tid etter at det det var klarlagt 
at finansreglementet var overtrådt, medførte at 
kommunen var bundet.
 Høyesterett konkluderer med at det ikke 


gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kom-
munene, heller ikke for privatrettslige disposisjoner. 
Høyesterett begrunner dette blant annet med at 
det følger av at kommuneloven § 6 uttrykker at 
beslutningskompetansen i kommunen ligger til 
kommunestyret, eller den kommunestyret delegerer 
til. Derfor kommer de alminnelige legitimasjonsre-
glene i avtaleloven ikke til anvendelse. Derimot kan 
det foreligge særlige situasjoner, som redegjort av 
Høyesterett, som likevel kan begrunne et ansvar for 
kommunen.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer av avgjørelsen i den 
nevnte høyesterettsdommen.


*
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5.1.  
Informasjonsplikt  


(NOU KAP. 6) 


Etter utvalgets vurdering bør det i den nye kommu-
neloven legges vekt på at det skal være enkelt å få 
tilgang til informasjon om kommunens virksomhet. 
Utvalget foreslår at den generelle informasjonsplik-
ten presiseres som en plikt for kommunene til å 
legge til rette for at alle kan få tilgang til den infor-
masjonen kommunene gir om virksomheten sin 
(§4-1, 1. ledd, andre punktum). 
 Utvalget foreslår å utvide kommunenes plikt til 
å informere (§4-1, 1. ledd, første punktum). Kom-
munene skal ikke bare informere om virksomhet 
som skjer i kommunene, men også om virksomhet 
som andre rettssubjekter utfører for kommunene. 


Stadig mer av kommunenes tradisjonelle virksom-
het utføres i dag av kommunale selskaper, inter-
kommunale samarbeid eller private. Det sentrale 
i informasjonsplikten vil etter utvalgets vurdering 
være å informere om aktiviteter og lignende som 
har direkte innvirkning på innbyggerne i kommunen. 
 Utvalget er opptatt av at kommunene i størst 
mulig grad praktiserer meroffentlighet. Utvalget 
mener likevel at det ikke er behov for å ha en 
oppfordring om å utvise meroffentlighet etter of-
fentlighetsloven i kommuneloven. Det vil innebære 
en dobbeltregulering, da dette allerede følger av 
offentlighetsloven.


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Undersøkelser viser at spesielt åpenhet, informasjon og innsyn oppleves som viktig for 
tilfredsheten med den lokaldemokratiske styringen. Særlig sterk er effekten av informa-
sjonsarbeid: Kommuner som driver aktivt og bredt informasjonsarbeid skårer bedre på alle 
dimensjoner ved godt demokratisk styre. Å legge til rette for at alle kan få tilgang til informa-
sjon vil bidra til at de som blir berørt, men ikke selv oppsøker informasjonen, får informasjon 
om de ulike tjenester kommunen yter og saker som blir behandlet i politiske organer og i 
administrasjonen. Forslaget gir tilstrekkelig frihet til å vurdere nærmere, ut fra lokale behov 
og tilgjengelige ressurser, hvilke konkrete forhold det skal informeres om, hvor mye det 
skal informeres, hvordan det skal informeres og til hvem. Plikten til å informere også om 
virksomhet som andre rettssubjekter utfører for kommunene bør ses i sammenheng med 
forslagene som skal gi kommunestyret styringsinformasjon om mer enn virksomheten som 
skjer i kommunen.


*
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SPØRSMÅL


Virker utvalgets forslag til utvidet 
informasjonsplikt rimelig?


?


5.2.  
Innbyggerdeltakelse  


(NOU KAP. 7) 


Utvalget legger til grunn at det representative lokal-
demokratiet skal utgjøre kjernen i styringssystemet i 
den nye kommuneloven, og at innbyggerdeltakelse 
vil utgjøre et viktig supplement. Utvalget mener 
kommunene bør ha stor frihet til selv å avgjøre 
hvordan og i hvor stor grad de ønsker å legge til 
rette for innbyggerdeltakelse. Utvalget foreslår at 
reglene om innbyggerdeltakelse og folkeavstem-
minger i all hovedsak videreføres. Det foreslås ikke 
noen ytterligere regulering av andre deltakelsesfor-
mer. Utvalget vil heller ikke lovfeste noen generell 


bestemmelse om deltakelse utover det som ligger i 
formålsbestemmelsen.
 Formålet med innbyggerforslag er at innbyg-
gerne i en kommune skal ha mulighet til å sette 
nye saker på den politiske dagsordenen. Utvalget 
mener ordningen med innbyggerforslag bør vide-
reføres, men foreslår en økning i kravet til antall 
underskrifter fra to til åtte prosent for å skape økt 
relevans for bruken av ordningen (§12-1). 1000 
underskrifter er likevel alltid tilstrekkelig, også i en 
fylkeskommune.
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 Etter utvalgets vurdering bør ikke den nye 
kommuneloven legge særlige begrensninger på 
kommunenes frihet til å gjennomføre lokale folke-
avstemminger (§12-2). Det bør imidlertid fremgå av 
selve lovbestemmelsen at virkeområdet for bestem-
melsen er begrenset til kommunens virksomhet. 


Utvalget foreslår ikke at det innføres en adgang til 
å kunne gjennomføre bindende lokale folkeavstem-
minger, eller at et bestemt antall innbyggerne i en 
kommune skal kunne kreve at en sak blir lagt ut til 
en rådgivende folkeavstemming.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Antallet kanaler for innbyggerdelta-
kelse synes å bety lite i både små 
og store kommuner for vurdering 
av lokaldemokratiet. Det som betyr 
noe er hvordan kanalene brukes 
– at de brukes aktivt og at innspill 
som kommer gjennom disse kana-
lene brukes inn i beslutningsproses-
ser. Det taler for at kommunestyre-
ne har stor handlefrihet på området.
 Lovforslaget omfatter innbyg-
gerforslag og folkeavstemming. 
Disse to ordningene har preg av å 
være sikringsbestemmelser. Sam-
tidig må dette ses sammen med 
blant annet informasjonsplikten og 
KS’ høring om hensynet til at kom-
munene skal ha stort handlingsrom 
på området.


*
SPØRSMÅL


Er terskelen for innbyggerforslag  
for høy? 
Er utvalgets forslag om folke- 
avstemming dekkende? 
Bør det være en generalbestemmel-
se om innbyggerdeltakelse? 
Bør det lovfestes medvirknings- 
ordninger for innbyggerne generelt 
eller særskilte grupper? 
Bør slike medvirkningsordninger 
i tilfelle reguleres som folkevalgte 
organer eller som innbyggerdelta-
kelse?


?



http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/horing-rad-for-unge-eldre-og-personer-med-funksjonsnedsettelser/
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Utvalget legger til grunn at det er behov for en sterk 
og tydelig folkevalgt styring av kommunen av hen-
syn til lokaldemokratiet og kommunens legitimitet. 
En god administrasjon vil kunne bidra til å løfte det 
folkevalgte nivået i kommunen. Tittelen kommu-
nedirektør foreslås for øverste administrative leder. 
Utvalget understreker at de folkevalgte og admi-
nistrasjonen med sine ulike roller og oppgaver er 
gjensidig avhengig av hverandre for at kommunen 
skal kunne drives på en demokratisk og faglig god 
måte og at et godt samspill mellom folkevalgte og 
administrasjon er avgjørende. Utvalget mener det 
er behov for å tydeliggjøre folkevalgtes og admi-
nistrasjonens ulike roller og oppgaver og foreslår 
følgende:


 Ò Ledelsesansvaret til øverste administrative leder 
presiseres til å gjelde «innenfor de instrukser, 
retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller 
fylkestinget gir» (§13-1, 2. ledd).  


 Ò Øverste administrative leder tillegges et pre-
sisert ansvar for forsvarlig utredning av saker 
til folkevalgte organer: «Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak» 
(§ 13-1, 3. ledd).


 Ò Øverste administrative leder gis et selvstendig 
ansvar for å gjøre folkevalgte organ oppmerk-
som på særskilte iverksettingsutfordringer: 
«Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske og rettslige spørsmål som har sentral 
betydning for iverksettelsen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet 
oppmerksom på det på en egnet måte.», (jf. § 
13-1, 4. ledd)


 Ò Øverste administrative leder får lovfestet ansvar 
for løpende personalansvar for den enkelte. 
Utvalget nevner ansettelse, oppsigelse og 


tjenestlig reaksjon som eksempler på dette 
(§13-1, 7. ledd).


 Ò Kommunestyret har fortsatt ansvar for anset-
telse av øverste administrative leder samt et 
overordnet ansvar for kommunens arbeidsgi-
verpolitikk.


 Ò Organer (utvalg, arbeidsgrupper mm) skal 
enten være folkevalgte eller administrative (og 
følge ulike organers regelsett).


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


KS har både gjennom Folkevalgt-
programmet og «Skodd for framti-
da», som er et verktøy for utvikling 
av lokale arbeidsgiverstrategier, 
understreket behovet for et godt 
samspill mellom folkevalgte og ad-
ministrasjonen. En tydelig avklaring 
av roller, samt aksept og respekt for 
disse, er viktig for å skape et godt 
samspill.


*







45ADMINISTRASjONEN (NOU KAP. 8.5 OG 8.6)


SPØRSMÅL


Bidrar presiseringene i lovforslaget i 
tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring 
av folkevalgte og administrasjonens 
ulike roller? 
Hva bør være tittelen på øverste 
administrative leder?


?







7. KOMMUNAL 
ØKONOMI
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7.1.  
Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen  


(NOU KAP. 19.4) 


Utvalget foreslår en ny formålsbestemmelse som 
legger til grunn at kommunene skal forvalte sin 
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir 
ivaretatt over tid, og at kommunene ikke skal ta 
vesentlig finansiell risiko. Dette løfter idealet om 
langsiktig økonomiforvaltning sterkere frem i loven, 
samtidig som det presiseres at den ikke er ment å 
være grunnlag for lovlighetskontroll.
 Utvalget følger opp formålsbestemmelsen 
med å foreslå en lovfestet plikt til å benytte finan-
sielle måltall som et verktøy for den langsiktige 
styringen av kommunens økonomi, med tilhørende 
utvidet krav til å redegjøre for kommunens økonomi 
i årsberetningen. Åpenhet og transparens er viktig 
for det lokale selvstyret, og bruken av finansielle 
måltall kan bidra til å synliggjøre økonomiske priori-
teringer på en enkel og lettfattelig måte. Ikke minst i 
årsmeldingen hvor konsekvenser av mer kortsiktige 
økonomiske prioriteringer kan synliggjøres opp mot 
de nye måltallene. 


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Administrasjonen mener at utvalget 
i all hovedsak har foretatt gode av-
veininger og ikke satt unødvendige 
begrensninger for det lokale selv-
styret gjennom økonomireglene. 


*


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Langsiktig økonomisk handlefrihet 
bidrar til å skape tillit til det lokale 
selvstyret slik at ressursene forval-
tes på beste måte også for kom-
mende generasjoners innbyggere. 
Forslagene støttes.


*


UTVALGET FORESLÅR


Utvalget mener kommu-
neloven skal legge et godt 
grunnlag for en økonomi-
forvaltning som bygger opp 
under selvstyret og den 
lokale handlefriheten.


...







48 KOMMUNAL øKONOMI


7.2.  
Regnskapsplikten og konsernregnskap  


(NOU KAP. 19.5) 


Utvalget foreslår en ny plikt for kommunene til å 
utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller 
fylkeskommunen som juridisk enhet, dvs. et samlet 
regnskap for kommunekasse, kommunale foretak 
og eventuelle andre virksomheter som er en del 
av kommunen. Målet er å gi både kommunestyret 
og innbyggerne bedre oversikt over kommunens 
samlede økonomiske utvikling og stilling. Utvalget 
foreslår at kommunen ikke bør pålegges en plikt til 


å utarbeide konsernregnskap som omfatter både 
kommunen som rettssubjekt og andre rettssubjek-
ter (selskaper) som kommunen er hel- eller deleier 
av (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). 
Utvalget begrunner dette bl.a. med at det er tvil-
somt om nytteverdien av slik regnskapsinformasjon 
forsvarer kostnadene ved å innføre en konsernregn-
skapsplikt.


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING


Administrasjonen støtter forslaget om at kommunen får plikt til å utarbeide et samlet 
regnskap for kommunen som juridisk enhet. Samtidig viser en FoU-rapport som BDO 
og AgendaKaupang har utarbeidet på oppdrag fra KS at alle kommuner er deltagere i 
interkommunale selskaper, og i gjennomsnitt deltar en kommune i 4-5 interkommunale 
selskaper. FoU-rapporten viser at det i kommunens styringsdokumenter er lite fokus på 
tjenesteproduksjon og økonomi i denne type virksomheter. Konserntall som produseres 
gjennom SSB-Kostra kvalitetssikres i liten grad av kommunene, også der de benyttes i 
sammenligningen med andre. BDO og AgendaKaupang viser til at behovet for konsoliderte 
regnskaper i kommunal sektor ikke primært er av finansiell karakter, men av styringskarak-
ter. Det handler om å gi et bilde av den samlede tjenesteproduksjonen levert av den enkelte 
kommune. Dette tilsier at kommunene bør få plikt til å utarbeide konsernregnskaper der 


*
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SPØRSMÅL


Bør kommunene få plikt til å avlegge 
konsernregnskap når tjeneste- 
produksjon er lagt til hel- eller del- 
eide virksomheter utenfor  
kommunen som juridisk enhet?


?


tjenesteproduksjon er lagt til virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet, men at 
dette kan innføres gradvis. Konsernregnskapsplikt vil kunne medføre økte kostnader for 
kommunene i en overgangsperiode.
 Hovedprinsippene for skille mellom drift og investeringer foreslås videreført. Dette 
innebærer at det fortsatt vil være slik at tilskudd til andres investeringer vil måtte finansi-
eres av løpende inntekter og ikke av kapitalinntekter. Dette må ses i sammenheng med at 
formuesbevaring er et sentralt prinsipp i den kommunale økonomiforvaltningen. En åpning 
for å bruke kapitalinntekter til tilskudd til andres investeringer ville åpnet for en overføring av 
større formuesverdier fra kommunen, og en svekking av kommunenes formue og fremti-
dige generasjoners økonomiske handlefrihet. Tilskudd til kommunalt eide virksomheters 
investeringer vil ikke føre til tilsvarende svekkelse av formuen, men utvalget foreslår likevel 
ingen unntaksregel for slike tilskudd og viser bl.a. til at dette kan føre til høyere opplåning 
for kommunenes egne investeringer. Et konsernregnskap vil gi kommunestyrene en samlet 
oversikt over virksomheten, også den som drives utenfor kommunen, og innvendingene 
mot bruk av kapitalinntekter til finansiering av investeringer i kommunalt eide virksomheter 
bør da være mindre.
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7.3.  
Låneopptak og avdrag på lån  


(NOU KAP. 19.8) 


Adgangen til lånefinansiering av investeringer 
foreslås utvidet til kjøp av aksjer i bestemte typer ei-
endomsselskaper og en tydeliggjøring av at lånead-
gangen også gjelder andre særskilte formål fastsatt 
i lov. Dette innebærer at en kommune fortsatt ikke 
vil kunne lånefinansiere investeringer i selskaper 
(kjøp av aksjer, kapitalinnskudd og lignende). Dette 
vil kunne virke begrensende på kommunenes 
muligheter til å velge mest hensiktsmessige finansi-
eringsform for virksomhet kommunen mener det er 
mest hensiktsmessig å organisere utenfor kommu-
nens egen organisasjon.
 Når det gjelder låneopptak for videre utlån, 
foreslår utvalget en videreføring av dagens prin-
sipper, dvs. at mottaker ikke driver næringsvirk-
somhet, og at midlene skal nyttes til investeringer. 


Dette betyr at kommunene ikke kan ta opp lån for 
videreutlån til andre kommuner eller fylkeskommu-
ner. Dette vil kunne virke begrensende på rollen 
som samfunnsutvikler, men med utvidet låne- 
adgang kan kommunen komme under press for å 
bidra i finansieringen av investeringsoppgaver andre 
enn kommunen har ansvaret for å prioritere og å 
gjennomføre. En slik utvidelse av låneadgangen vil 
også kunne føre til begrensninger i kommunenes 
økonomiske handlingsrom, herunder det finansielle 
grunnlaget for rollen som tjenesteyter.
 Det foreslås en ny beregningsmetode for 
beregning av minimumsavdrag på lån, som sikrer at 
avdragene følger kapitalslitet for investeringene, og 
slik at lån er nedbetalt når investeringens økono-
miske levetid er utløpt. 


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Administrasjonen støtter utvalget i at dagens prinsipper for låneopptak for videre utlån 
videreføres. Ny metode for beregning av minimumsavdrag på lån er en forbedring sammen-
lignet med dagens modell hvor minimumsavdragene kan være så lave at restgjelden for en 
investering over tid er høyere enn bokført verdi av investeringen. Kommunen vil også kunne 
sitte igjen med restgjeld knyttet til en investering når investeringens økonomiske levetid er 
utløpt. Utvalget har gjort et grovt anslag som indikerer at 110 – 120 kommuner vil få økte 
minimumsavdrag med det nye forslaget, og at dette samlet vil utgjøre i størrelsesorden ½ 
- ¾ mrd. kroner. Dette vil bety at enkelte kommuner på kort sikt vil få redusert økonomisk 
handlingsrom ved den nye modellen, men samtidig innebærer dagens modell et brudd med 
det finansielle ansvarsprinsipp (den som har nytten av et tiltak skal også bære kostnadene 
ved det) som ikke bør videreføres i ny kommunelov.


*
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7.4.  
Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk  


(NOU KAP. 19.6) 


Utvalget foreslår nye regler for inndekning av regn-
skapsmessig merforbruk. Med gjeldende regler 
kan kommunene skyve inndekning av regnskaps-
messig merforbruk til kommende års budsjett, selv 
om kommunen har tilgjengelige midler på disposi-
sjonsfond. Utvalget foreslår en endring i dette ved 
at eventuelt merforbruk skal så langt det er mulig 
dekkes av tilgjengelige midler på disposisjonsfond 
før regnskapet avsluttes. Tilsvarende skal et regn-
skapsmessig mindreforbruk avsettes til disposisjon 
før regnskapet avsluttes.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Den nye tilnærmingen vil gjøre det 
enklere for bl.a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i 
kommunens regnskap. Forslagene 
støttes.


*


SPØRSMÅL


Er det behov for en adgang til  
lånefinansiering av investeringer  
i selskaper?


?
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7.5.  
Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier  


(NOU KAP. 20) 


Utvalget mener at rettsvirkningene av brudd på 
økonomibestemmelsene bør klargjøres. Utvalget 
foreslår å lovfeste regler for privatrettslig ansvar 
dersom det skjer disposisjoner i strid med økono-
mibestemmelsene i kommuneloven. Forslaget byg-
ger på prinsippet om at brudd på kommunelovens 
regler i alminnelighet bare skal lede til privatrettslig 
ugyldighet i tilfeller der rettsbruddet var synlig for 
kommunens kontraktsmotpart. En slik regulering gir 
begge parter grunner til å forsøke å unngå brudd 
på reglene, og gir etter utvalgets syn en rimelig 
risikovurdering.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Forslaget innebærer en klargjøring 
av rettsvirkningene og vil bidra til 
forutsigbarhet for kommunene og 
deres kontraktsmotparter. Det kan 
samtidig ikke ses bort fra at regler 
om privatrettslig ugyldighet kan 
innebære økte dokumentasjonskrav 
fra kommunens kontraktsmotparter, 
f.eks. i forbindelse med inngåelse 
av låneavtaler. Forslaget støttes.


*







X
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8.1.  
Kommunale foretak  


(NOU KAP. 11) 


Kommunale foretak er en del av kommunen, og 
skal styres etter de samme prinsipper som de øvri-
ge delene av kommunen. Kommunale foretak ledes 
av et styre som står ansvarlig overfor kommunesty-
ret. Det foreslås å videreføre organisasjonsmodel-
len, men med noen endringer (kap. 9 i lovforslaget).
 Utvalget foreslår å innføre et krav om at kom-
munestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for 
virksomhet som drives i selskaper (AS, IKS, samvir-
keforetak, kommunalt oppgavefellesskap (dagens 
interkommunalt samarbeid etter § 27), vertskom-
munesamarbeid) minst en gang i valgperioden. 
Eierskapsmeldingen skal også omfatte kommunale 
foretak. Eierskapsmeldingen skal inneholde (§ 27-1) 
prinsippene for eierstyringen, oversikt over sel-
skaper og foretak og formålet med selskapene og 
foretakene.
 Utvalget mener det kan oppstå utfordringer 
hvor medlemmer av styret i kommunale foretak 
også er medlemmer av kommunestyret. Utvalget 


mener en slik rollekombinasjon kan svekke all-
menhetens tillit til forvaltningen og foreslår noen 
valgbarhetsbegrensninger ved at medlemmer av 
kommunestyret eller fylkestinget eller daglig leder 
ikke kan være medlemmer av styret (§ 9-5). De 
ordinære valgbarhetsreglene om hvem som er valg-
bare og hvem som er utelukket fra valg skal også 
gjelde (§§ 7-2 og 7-3).
 Utvalget foreslår at kommunestyret i parla-
mentarisk styrte kommuner gis en generell adgang 
til å delegere sin myndighet etter bestemmelsene 
om kommunale foretak til kommunerådet. Forslaget 
innebærer at kommunerådet overtar kommunesty-
rets rolle overfor kommunale foretak. Myndighet til 
å opprette eller nedlegge kommunale foretak kan li-
kevel ikke delegeres. Utvalgets forslag er i tråd med 
et forsøk gjennomført i Oslo kommune og som er 
evaluert av Agenda Kaupang. Evalueringen konklu-
derer med at forsøket har gitt positive resultater.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Forslaget om eierskapsmelding er i tråd med KS’ an-
befalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
og tilråding fra PwC i rapporten «Kommunestyrets 
overordnede tilsynsansvar».
 Styret i et kommunalt foretak er etter gjeldende 
rett ikke å regne som et folkevalgt organ. Dette er 
foreslått videreført. En kombinasjon av folkevalgte og 
andre i styret, eller et styre bestående av bare folke-
valgte kan medføre tvil om styret da er å regne som 
et folkevalgt organ. Administrasjonen foreslår at det 
presiseres at styret i et kommunalt foretak ikke er et 
folkevalgt organ, uavhengig av sammensetningen av 
styret.
 Kommunale foretak er en del av kommunen som 
rettssubjekt. Det kan synes unødvendig å lovfeste at 
kommunestyremedlemmer og medlemmer i topple-
dergruppen ikke har adgang til å bli valgt til styret i 
kommunale foretak (§ 9-5, 2 ledd). Forslaget betyr 
at kommunen får mindre handlingsrom enn eiere av 
et aksjeselskap. Aksjeloven hindrer ikke eier i å sitte i 
styret. Dette innebærer også en innskrenkning av det 
kommunale selvstyret som foreslås lovfestet i for-
målsparagrafen (§ 1). Et alternativ kan være å innføre 
habilitetsbestemmelser slik utvalget selv er inne på. 
Dette bør vurderes.
 Utvalget har ikke kommentert hvorfor det bør 
være andre regler for valgbarheten til et styre i et 
kommunalt foretak, eller det å være medlem av et 
folkevalgt organ å behandle vedtak en selv har truffet i 
et underordnet utvalg. Dette savnes.


*
SPØRSMÅL


Bør kommune-
styremedlemmer 
og medlemmer i 
toppledergruppen 
ikke lenger ha 
adgang til å velges 
til styret i kommu-
nale foretak?


?
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8.2.  
Interkommunalt samarbeid  


(NOU KAP. 18) 


Utvalget mener den nye kommuneloven bør inne-
holde en bestemmelse som fastslår at kommuner 
kan samarbeide med hverandre for å løse felles 
oppgaver. Utvalget foreslår også å ta inn i loven en 
opplisting av de vanligste samarbeidsformene samt 
at kommunene kan samarbeide også på andre 
måter, men at de da kun kan benytte samarbeids-
former de har rettslig adgang til å benytte.


 Utvalget foreslår å ta bort dagens regel i § 27 
som gir kommunene adgang til å opprette et styre 
til å løse felles oppgaver. I stedet foreslås en region-
rådsmodell og kommunalt oppgavefellesskap. 
 Utvalget foreslår at oppgavefellesskapet skal 
organiseres med et representantskap der alle delta-
gerne i oppgavefellesskapet skal være representert.


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Det bør vurderes om begrepet kommunesamarbeid bør erstatte interkommunalt samarbeid 
(§17-1). Det handler om samarbeid mellom kommuner for å utføre felles oppgaver. Ordet 
interkommunalt brukes ikke i de konkrete ordningene. Derimot brukes vertskommune- 
samarbeid. 
 Forslaget om regionråd støttes. 
 Forslaget om kommunalt oppgavefellesskap støttes derimot ikke fullt ut, fordi det 
innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid med hensyn til 
organisering. I dagens regel heter det at en eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner 
«kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver». Det stilles ikke krav om at alle 
deltagerne skal være representert i styret eller til antall deltagere. Det er opp til deltagerne 
å bestemme både styrets sammensetning og størrelse. Dette gir stor fleksibilitet for kom-
munene. Det kan være positivt at alle deltagerne er representert, men dette framstår som 
unødvendig formalistisk. Hvorvidt alle må være representert i samarbeidsorganet bør være 
opp til deltagerne å bestemme og kan være avhengig av type oppgaver som ønskes løst. 
Det bør ikke være nødvendig å pålegge et representantskap med deltagelse fra alle. Et 
styre der kommunene selv bestemmer antall og hvem som skal sitte i styret slik som i dag, 
bør være tilstrekkelig. 
 En klargjøring av det økonomiske ansvaret (§ 19-2) og at det kreves at det tas stiling 
til om oppgavefellesskapet skal være eget rettssubjekt eller ikke (§ 19-4, 4. ledd bokstav b), 
er positivt og vil hindre fremtidig tolkningstvil.
 Det er også positivt å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd og kommu-
nale oppgavefellesskap(§ 14-8). Dette gjelder uavhengig av om det kommunale oppgavefel-
lesskapet er eget rettssubjekt eller ikke. Dette vil blant annet bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tilliten til kommunenes virksomhet.


*
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SPØRSMÅL


Er det riktig å stille krav om repre-
sentantskap som forutsetter at alle 
deltagerne er representert? 
Bør begrepet interkommunalt 
samarbeid erstattes med begrepet 
kommunesamarbeid?


?







9. EGENKONTROLL
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9.1.  
Kontroll og tilsyn, kommunestyrets overordnede            
tilsynsansvar  


(NOU KAP. 23)


Utvalget viderefører at det er kommunestyret som 
har det overordnede ansvaret for all kommunal 
virksomhet. Ansvaret omfatter både virksomhetens 
lovlighet og prioriteringene innenfor lovens ramme. 
Kommunestyret skal oppnevne et kontrollutvalg til å 
føre løpende kontroll med kommunens virksomhet 
på kommunestyrets vegne. I tillegg har øverste ad-
ministrative leder et ansvar for å føre kontroll med 
kommunens virksomhet (internkontroll). Utvalget 
mener en god egenkontroll er av stor betydning og 


forslår å styrke både den administrative og folke-
valgte delen av egenkontrollen. Utvalget mener 
det er viktig at all egenkontroll innrettes slik at det 
er mulig å lære mest mulig av egenkontrollen, for i 
neste omgang å legge til rette for bedre folkevalgt 
styring og kontroll og for at feil som er begått, ikke 
blir gjentatt. 
 Utvalget mener offentlige organer skal være 
underlagt ekstern kontroll, blant annet for å sikre 
rettighetene til svake parter.6 Utvalget mener at 


UTVALGET FORESLÅR


Egenkontrollen er viktig for den folkevalgte styringen av kommunen og 
for å forebygge misligheter og styrke tilliten til kommunene både blant 
innbyggerne og hos nasjonale myndigheter. En styrket egenkontroll vil 
bygge opp under det kommunale selvstyret og legge til rette for redu-
sert statlig tilsyn med kommunene. 


...


6. Domstolskontroll og Sivilombudsmannens kontroll er de to hoveds-
porene for kontroll med kommunal virksomhet i uavhengige organer. 
I tillegg er det etablert omfattende ordninger for at statsforvaltningen 
kan føre tilsyn med og kontrollere kommunal virksomhet. Statsforvalt-
ningens organer skal sørge for at forvaltningsvirksomheten innenfor 
eget ansvarsområde drives lovlig og ivareta føringer fra overordnet 
nivå innenfor lovens ramme.
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måten tilsyn og kontroll fungerer på, har stor betyd-
ning for det kommunale selvstyret, og har vurdert 
elementer i statsforvaltningens tilsyn og kontroll 
med kommunene. Utvalget er opptatt av at stats-
forvaltningskontrollen skal innrettes i respekt for 
at kommunene er selvstendige rettssubjekter. De 
inngår ikke i statsforvaltningshierarkiet, og de kan 
ikke instrueres uten at det er gitt særskilt hjemmel 
for det. 
 Utvalget peker på en ubalanse i forholdet mel-
lom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret som det bør rettes opp i. Utvalget mener 
kommunene bør gis mulighet til å bringe lovligheten 
av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ.


 Kommunestyret har det overordnede ansvaret 
for å sørge for at kommunen er organisert og drives 
slik at lover og forskrifter blir overholdt, samt at må-
lene for virksomheten blir oppfylt. Utvalget foreslår 
å videreføre kommunestyrets øverste og generelle 
ansvar for kontrollen med kommunen virksomhet 
(§ 22-1). Kommunestyrets rett til å få seg forelagt 
enhver sak til orientering eller avgjørelse viderefø-
res. Det samme gjelder kommunestyrets rett til å 
gjøre om vedtak som er truffet av andre folkevalgte 
organer eller administrasjonen. Denne retten gjelder 
bare i samme utstrekning som andre folkevalgte 
organer eller administrasjonen selv kunne ha gjort 
om vedtaket.


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


I tillegg til egenkontrollen og ekstern kontroll i uavhengige organer, er det grunn til å under-
streke innbyggernes kontroll gjennom den demokratiske styringskjeden der folkevalgte står 
til ansvar overfor innbyggerne i valg, og der innbyggerne kan kontrollere også mellom valg.
 God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør også redusere grunnla-
get for statlig styring og kontroll. Flere undersøkelser understreker utvalgets vurdering av 
at måten statsforvaltningens kontroll og tilsyn utøves på har betydning for det kommunale 
selvstyret.
 Selve lovforslaget viderefører bestemmelsen om lovlighetstilsyn og forsterker samord-
ningskravene. Det er i samsvar med KS’ politikk om at tilsynet må være klart avgrenset som 
lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt.
 I utredningen påpekes betydningen av at tilsyn og kontroll bidrar til læring. Lovlighets-
tilsynet ligger fast, men tilsynet må innrettes slik at det i større grad medvirker til læring. 
Samtidig er det grunn til å understreke at det er andre og bedre kilder til læring enn tilsyn. 
Det vises til NIBR-rapporten «Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det 
kommunale selvstyret» og PwC-rapporten «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar», 
begge på oppdrag fra KS. Begge rapportene viser at statlige tilsyn i varierende grad ser ut 
til å ha læringseffekt.


*
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9.2.  
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet  


(NOU KAP. 25)


Utvalget viderefører kommunestyrets plikt til selv 
å velge et kontrollutvalg (§ 23-1), inkl. leder og 
nestleder, og at minst ett medlem også er medlem 
i kommunestyret. For å styrke kontrollutvalgets 
arbeid og legitimitet økes minimumskravet til antall 
medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem. Det 
foreslås ikke særlige regler for hvem som skal kun-
ne velges som leder av kontrollutvalget. Utvalget 
viderefører reglene om hvem som ikke kan velges 
samt foreslår å utelukke personer med sentrale verv 
eller stillinger i kommunale eller fylkeskommunale 
selskaper og personer som har en ledende stilling 
eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 
interkommunalt samarbeid. 


 Etter forslaget vil det fortsatt være opp til den 
enkelte kommune å fastsette lokale reglement for 
gjennomføring av høringer i regi av kontrollutvalget. 
Kravene om at kontrollutvalgets sekretariat skal 
være uavhengig videreføres, og det innføres ikke 
kompetansekrav til dette. Et mindretall mener revi-
sjonen bør kunne utføre sekretariatsfunksjonen for 
kontrollutvalget.
 Kontrollutvalgets plikt til å rapportere resulta-
tene av sin kontroll til kommunestyretvidereføres. 
I kontrollsaker som skal oversendes til kommu-
nestyretpresiseres øverste administrative leders 
uttalelsesrett før kontrollutvalget behandler saken (§ 
23-5).


ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


I «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» anbefaler PwC at kontrollutvalget består av 
flere enn minimumskravet om tre medlemmer (de vurderer ikke spørsmålet om lovfesting). 
De mener et kontrollutvalg med fem medlemmer er et mindre sårbart organ der man får 
en bedre debatt og bredere kompetanse. PwC anbefaler også kommunestyrene å vurdere 
om mer enn ett kommunestyremedlem bør sitte i kontrollutvalget. Bakgrunnen er at det er 
vanskelig for de «eksterne» medlemmene i kontrollutvalget å være tilstrekkelig orientert om 
kommunens virksomhet. God kjennskap til samspillet mellom folkevalgte, administrasjon 
og den kommunale forvaltningen generelt er en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb 
i kontrollutvalget. Deltagelse i kommunestyret vil trolig styrke denne forståelsen og gjøre 
kontrollutvalgsmedlemmet bedre rustet for kontrollutvalgsrollen. Det er imidlertid pekt på 
det prinsipielt uheldige i kombinasjonen av verv i både kommunestyret og kontrollutvalget. 
Argumentasjonen er at kommunestyret er øverste beslutningsorgan i kommunen og at kon-
trollutvalget bør være uavhengig av beslutningsprosessen.


*
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SPØRSMÅL


Bør minimumskravet øke fra tre til 
fem medlemmer, og bør det lovfes-
tes at mer enn ett kommunestyre-
medlem sitter i kontrollutvalget?


?
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SPØRSMÅL


Bør adgangen til å inngå avtale med 
annen revisor oppheves?


?


9.3.  
Revisjon  


(NOU KAP. 26) 


Utvalget foreslår endringer for å klargjøre innholdet i 
regnskapsrevisjon og regnskapsrevisors rolle. 
Utvalget foreslår at regnskapsrevisors rolle i be-
vilgningskontrollen utvides noe (§ 24-6), slik at 
regnskapsrevisor, som en del av den finansielle revi-
sjonen, også skal utføre enkle kontroller med om 
bruken av kommunenes midler, det vil si disposisjo-
nene i regnskapet, har hjemmel i kommunestyrets 
budsjettbevilgning. Utvalget foreslår at det innføres 
en lovpålagt forenklet revisorkontroll med etterlevel-
sen av bestemmelser og vedtak i økonomiforvalt-
ningen. For regnskapsrevisor innebærer forslaget 
et utvidet ansvar for å vurdere risikoen og se etter 
vesentlige feil og mangler, ved både oppfølgingen 
av kommunestyrets budsjettvedtak og økonomi-
forvaltningen. Regnskapsrevisor får med dette et 
tydeligere ansvar for å ta tak i svakheter på økono-
miområdet og rapportere slike til kontrollutvalget. 
For kontrollutvalget betyr lovforslaget en tydeliggjø-
ring av ansvaret for å føre tilsyn med økonomifor-
valtningen.
 Utvalget understreker at forvaltningsrevisjon 
er en av bærebjelkene i kommunenes egenkontroll. 
I hovedsak videreføres gjeldende regler om for-
valtningsrevisjon. Definisjonen (§ 23-3) utvides slik 
at den dekker praksis med at forvaltningsrevisjon 
også innebærer vurderinger av om lov og forskrift 
eller kommunens reglement følges (regeletterle-
velse). Utvalget mener det ikke er hensiktsmessig 
å stille konkrete krav til hvor mange forvaltnings-
revisjoner som skal gjennomføres hvert år. Etter 
utvalgets vurdering er det heller ikke et krav om 
at det skal utføres årlige forvaltningsrevisjoner et 
treffende virkemiddel med tanke på å oppnå bedre 


og målrettet forvaltningsrevisjon. Utvalget foreslår at 
gjeldende krav i kontrollutvalgsforskriften § 9 om år-
lige forvaltningsrevisjoner ikke videreføres. Utvalget 
foreslår at loven i stedet fastslår at kommunestyret 
skal vedta en plan for hver valgperiode etter inn-
stilling fra kontrollutvalget om hvilke områder som 
skal/bør undergis forvaltningsrevisjoner. Planen skal 
baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering, 
og den skal sikre at det regelmessig gjennomfø-
res forvaltningsrevisjon i et omfang i samsvar med 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko.
 Utvalgets flertall legger til grunn at adgangen 
til å konkurranseutsette kommunal revisjon vide-
reføres (§ 24-1), mens mindretallet vil oppheve 
denne adgangen. Det foreslås etablert en nasjonal 
ordning for kvalitetskontroll med revisorer i kommu-
nesektoren, men det er ikke utarbeidet et lovforslag 
til dette. Utvalget har kommet til at det ikke bør 
etableres en statlig sertifiserings- og tilsynsordning 
for kommunal revisjon.
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Administrasjonen støtter at regnskapsrevisors oppgaver på økonomiområdet utvides noe 
for å styrke den folkevalgte kontrollen med økonomiforvaltningen. 
 Det er naturlig at definisjonen av forvaltningsrevisjon utvides til å dekke praksis med 
etterlevelsesrevisjon. Det støttes, som foreslått, at kommunestyret skal vedta en plan for 
hver valgperiode etter innstilling fra kontrollutvalget om hvilke områder som skal/bør under-
gis forvaltningsrevisjoner, basert på risiko- og vesentlighetsvurdering, framfor at det stilles 
krav om årlige forvaltningsrevisjoner. Dette er også langt på vei i samsvar med tilrådingene 
fra PwC om hvordan kommunestyret kan styrke sitt overordnede tilsynsansvar: De tilrår 
at kommunestyret utarbeider et «årshjul» for hvordan de kan utøve kontroll- og tilsynsrol-
len gjennom hele valgperioden, og at kommunestyret i større grad involveres i arbeid med 
overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for å få bedre 
kjennskap til risikobildet i kommunen. PwC tilrår også at kommunestyrets ansvar og plikter 
på dette område presiseres i kommuneloven.


*


9.4  
Internkontroll  


(NOU KAP. 24) 


I dag er krav til internkontroll kort regulert i kom-
muneloven og med stadig mer omfattende be-
stemmelser i særlovgivningen. Utvalget foreslår å 
lovfeste en ny og mer omfattende bestemmelse om 
internkontroll til erstatning for internkontrollregule-
ring i særlovgivningen (§25-1). Utvalget mener krav 
til internkontroll hører hjemme i kommuneloven. En 
samlet bestemmelse i kommuneloven til erstatning 
for særlovgivningen vil gjøre reguleringen mer sam-
ordnet, helhetlig og enklere å forholde seg til for 


kommunene. Særlovgivningen foreslås gjennom-
gått i en egen prosess med sikte på at lovbestem-
melser og tilhørende forskrifter om internkontroll for 
kommuneplikter (plikter som bare er pålagt kom-
muner) kan oppheves slik at kun kommunelovens 
internkontrollbestemmelse skal gjelde.
 Hovedbestemmelsen fastslår at øverste 
administrative leder skal føre systematisk kontroll 
med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover, forskrifter og vedtak følges. Med dette 
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fastslås at kommunen skal ha en internkontroll, og 
at øverste administrative leder skal være ansvarlig. 
Internkontroll gjelder alle deler av administrasjonens 
virksomhet, men ikke de folkevalgte og folkevalgte 
organer. Internkontrollen må være systematisk, 
dvs at arbeidet må være planmessig og metodisk, 
ikke tilfeldig og spontant. Hensikten er å sikre at 
lover, forskrifter og vedtak følges. Det innebærer 
at internkontrollen gjennomgående innrettes slik at 
den sørger for etterlevelse både av generelle regler 
i lover og forskrifter og av konkrete folkevalgte og 
administrative vedtak. Utvalget mener det ikke er 
behov for å ha en uttømmende regulering av formål 
og hensyn med en god internkontroll.
 I mange av dagens bestemmelser om intern-
kontroll er det relativt detaljert listet opp elementer 
som skal inngå i en internkontroll. Utvalget mener 
en så detaljert regulering er unødvendig og har lagt 
vekt på å være tydelig på de overordnede, og sen-
trale elementene og vurderingene i internkontrollen. 
Utvalget foreslår å videreføre mange av enkeltele-
mentene fra sektorreguleringen i ny bestemmelse 
om internkontroll i kommuneloven. Den foreslåtte 
bestemmelsen angir hva som minimum må gjøres 
av internkontroll etter kommuneloven (§25-1, 2. 
ledd): Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens 
oppgaver, mål og organisering; tilpasse virksomhe-
tens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold; 
følge opp avvik og risiko for avvik som er avdekket 
gjennom internkontrollen; dokumentere i den form 
og det omfang som er nødvendig og formålstjenlig; 
evaluere og forbedre skriftlige prosedyrer og andre 
tiltak for internkontroll. Dette innebærer at visse 


enkeltelementer fra særlovgivningen ikke viderefø-
res. Utvalget mener dette kan være gode enkeltele-
menter å ha med i en internkontroll, men at det bør 
stilles lovkrav om kun det sentrale ved internkontroll 
og at andre forhold kan være godt egnet for omtale 
i veiledere og annet pedagogisk materiell. Utvalget 
foreslår ingen forskriftshjemmel om internkontroll i 
kommuneloven. Detaljeringsgraden må også ses i 
lys av forslaget om tilsynshjemmel for internkontrol-
len.
 Utvalget foreslår en hjemmel for å føre statlig 
tilsyn med at kravet til internkontroll etter internkon-
trollbestemmelsen i kommuneloven er oppfylt (§ 
25-3). En slik bestemmelse er ny i kommuneloven, 
men innebærer i hovedsak å videreføre ordnin-
ger som allerede finnes i særlovgivningen. For at 
statlig tilsyn ikke skal utvides som følge av å flytte 
internkontrollreglene fra særlovene til kommunelo-
ven, foreslår utvalget at statlig tilsyn er begrenset 
til internkontroll som gjelder kommuneplikter. Det 
innebærer blant annet at statlige myndigheter ikke 
kan føre tilsyn med etablert internkontroll på at ad-
ministrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak. 
I grove trekk kan det sies at det statlige tilsynet kan 
kontrollere at kravene til internkontroll faktisk er 
fulgt opp, men at kontrollen ikke inkluderer hvordan 
kommunene velger å gjennomføre dette innenfor 
lovens rammer. 
 Utvalget foreslår å lovfeste krav om rappor-
tering (§ 25-2) om internkontroll (videreføring, men 
ikke krav til å rapportere i årsberetningen) og tilsyn 
(nytt) til kommunestyret.


SPØRSMÅL


Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for internkontroll- 
reglene i særlovene godt nok utformet? 
Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om intern- 
kontroll og tilsyn gjøres i årsberetningen?


?
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING


Forslagene om et mer samordnet regelverk om internkontrollen, samlet 
i kommuneloven til erstatning for særlovene og med mindre detalj- 
rikdom enn dagens regelverk, er i tråd med tidligere innspill fra KS. 
Også Riksrevisjonen har gitt uttrykk for et behov for et mer samordnet 
og forenklet regelverk for internkontroll. Administrasjonen er enig i at 
internkontrollbestemmelsene hører hjemme i kommuneloven. Blant 
annet understrekes det i KS idehefte om rådmannens internkontroll 
at internkontrollen i større grad må være en del av ordinær ledelse og 
virksomhetsstyring. Administrasjonen deler utvalgets syn på at det 
er de overordnede og sentrale elementene og vurderingene i intern-
kontrollen som lovfestes, selv om flere elementer vil kunne inngå i 
internkontrollen. En relativt smal bestemmelse er viktig også fordi det 
foreslås hjemmel til å føre tilsyn med internkontrollbestemmelsen. Det 
bør da være tilsyn med at kravene til internkontroll faktisk er fulgt opp, 
ikke hvordan kommunene velger å følge opp lovkravet.
 Administrasjonen understreker betydningen av at en ny og mer 
omfattende bestemmelse i kommuneloven faktisk er til erstatning for, 
og ikke i tillegg til internkontrollregulering i særlovgivningen. Det vises i 
den sammenheng til gjennomgangen av særlovshjemmelen for tilsyn, 
der samtlige departementer etter egenvurdering konkluderte med at 
tilsynshjemlene skulle bestå.
 Administrasjonen støtter kravet om årlig rapportering til kommune-
styret om internkontroll og resultater fra statlig tilsyn. For at kommune-
styret skal følge opp tilsyns- og kontrollaktivitetene bedre, tilrår PwC 
at kommunene bør sørge for å ha en tertial- og årsrapportering som 
inkluderer god og tilstrekkelig informasjon om egenkontroll og statlig 
tilsyn. Det er grunn til å vurdere nærmere om kravet til rapportering 
bør legges til årsberetningen, ut fra samme hensyn som utvalget viser 
til for å innføre utvidet krav til å redegjøre for kommunens økonomi i 
årsberetningen.
 Det kan være aktuelt å forenkle tilsynshjemmelen på internkon-
troll rent språklig. For å få fram formålet om etterlevelse tydeligere og 
dempe inntrykket av kontroll med administrasjonen, kan det være et 
alternativ å endre foreslått setning slik (§25-1, 1. ledd): «Kommune- 
direktøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk  
kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administra-
sjonens virksomhet.»


*
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SPØRSMÅL


Bør kommuneloven inneholde en 
bestemmelse om gjennomføring av 
kommunalt tilsyn? I tilfelle: Er prin-
sippene om likebehandling, uavhen-
gighet og dokumentasjon gode?


?


9.5.  
Kommunen som tilsynsinstans  


(NOU KAP. 28) 


Kommunene er på enkelte områder tilsynsinstans 
og fører tilsyn med kommunale tjenester og ved-
tak. Dette er ordninger som er hjemlet i særlovgiv-
ningen, og som i praksis skal erstatte, eventuelt 
supplere, det statlige tilsynet på disse konkrete 
områdene. Utvalget tar ikke stilling til om og når til-
syn bør organiseres på denne måten, men foreslår 
at der kommunen skal gjennomføre lovpålagt tilsyn 
med egen virksomhet eller eiendom, skal kommu-
nen legge til rette for at likebehandling sikres, og 
at kommunens tilsyn blir så uavhengig som mulig. 
Utvalget er imidlertid delt i synet på om det bør 
innføres særlige regler om dette i kommuneloven, 
og i tilfelle hvilke krav som bør innføres.
 Flertallet mener kommuneloven bør inneholde 
en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt 
tilsyn (§26-1). Flertallet mener det vil innebære 
en generell styrking av tilliten til kommunene som 
tilsynsmyndighet. En generell regulering i kommu-
neloven vil kunne bidra til mer objektive tilsyn med 
større integritet og tillit. En slik bestemmelse vil 
kunne gjelde generelt for alle sektorer og egner seg 
således for regulering i kommuneloven. Særlov-
givning som i dag har bestemmelser med samme 
formål, bør i så fall gjennomgås. Det vil ikke være 
hensiktsmessig med bestemmelser i særlovgivnin-
gen som er tilsvarende bestemmelsen i kommune-
loven. En bestemmelse i kommuneloven vil kunne 
utformes på ulikt vis og ha ulik effekt. Flertallet 
mener en bestemmelse med krav om uavhengighet 
og likebehandling er den beste reguleringsmåten. 
Blant flertallet er det et mindretall som mener at det 
også bør være et krav om dokumentasjon.
 Et mindretall i utvalget mener kommuneloven 
ikke bør regulere dette spørsmålet. Mindretallet vi-
ser til at det gjelder et alminnelig forbud mot usaklig 


forskjellsbehandling i forvaltningsretten. De mener 
flertallets lovforslag ikke synes å medføre noe annet 
enn en kodifisering av dette forbudet. Mindretal-
let antar at en lovfesting av et alminnelig prinsipp 
på ett særskilt område lett vil skape uklarhet og 
usikkerhet knyttet til kravets innhold og rekkevid-
de, og ønsker derfor ikke å gi en slik lovregulering. 
Mindretallet er enig i at tilsynet bør være så uav-
hengig som mulig. De forstår lovforslaget slik at det 
hverken gir en plikt til en bestemt organisering av 
kommunen eller en begrensning i den alminnelige 
instruksjonsmyndigheten, og det reelle innholdet 
begrenses da til å representere en idealnorm eller 
gi et politisk styringssignal. Slik mindretallet ser det, 
har en slik bestemmelse begrenset positiv effekt. 
Samtidig vil en slik ny lovbestemmelse lett kunne 
skape usikkerhet og uklarhet knyttet til hvordan 
uavhengighetskravet skal forstås.
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9.6.  
Kommunenes styring og kontroll med ekstern            
virksomhet  


(NOU KAP. 27) 


Utvalget mener det eksisterende regelverket for 
selskapskontroll i kommuneloven fungerer etter 
hensikten, men vil tydeliggjøre at eierskapskontroll 
er en oppgave for revisjonen (og ikke kontrollut-
valgssekretariatene). Utvalget vil legge grunnlag for 
bedre styring og kontroll med selskaper mv. ved 
å innføre krav om at kommunen skal utarbeide ei-
erskapsmelding (§27-1), og ved å lovfeste at revisor 
og kontrollutvalget har rett til innsyn i den delen 
av ekstern virksomhet som utfører tjenester for 
kommunen (23-6). Utvalget foreslår at kontrollutval-
get skal lage en samlet plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i kommunene og i selskapene 
(§23-3, 2. ledd) og viderefører kontrollutvalgets plikt 
til å utarbeide en egen plan for eierskapskontroll 
(§23-4).


ADMINISTRASJONENS 
FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING


I KS anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll anbe-
fales utarbeidelse av eierskaps-
melding. Også PwC fremhever at 
kommunestyret, for å styrke sin 
tilsynsrolle, bør påse at KS anbefa-
linger om eierskap følges opp, med 
utarbeidelse av eierstrategier og 
eiermeldinger. Forslagene støttes.


*
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UTVALGET FORESLÅR


Utvalget vil videreføre hovedtrekkene i kommunelovens regler om 
lovlighetskontroll og statlig tilsyn, men effektivisere tilsynet ved bedre 
samordning av tilsyn rettet mot kommunesektoren.


...


10.1.  
Lovlighetskontroll  


(NOU KAP. 29.1)


Utvalget mener det er viktig å kunne få prøvd om 
kommunale vedtak er lovlige. Utvalget foreslår at 
hovedstammen i regelverket for lovlighetskontroll 
blir videreført, men at det er behov for enkelte 
innholdsmessige endringer og tydeliggjøringer i 
regelverket for lovlighetskontroll: Det må foreligge 
særlige grunner for at departementet på eget tiltak 
skal kunne ta opp et vedtak til lovlighetskontroll. 
Utvalget foreslår at det framgår direkte av loven at 
det kun er endelige vedtak og den offentligrettslige 
siden av et vedtak som kan være gjenstand for 
lovlighetskontroll.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Forslagene støttes.


*
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10.2.  
Statlig kontroll med budsjett og låneopptak – ROBEK  


(NOU KAP. 19.11) 


ROBEK-bestemmelsene i utvalgets forslag er i 
hovedtrekk en videreføring av dagens ordning. Etter 
utvalgets vurdering er det likevel en svakhet ved 
gjeldende lov at kommuner som opparbeider seg 
et større merforbruk, i enkelte tilfeller ikke vil kom-
me inn under ROBEK-ordningen før på et senere 
tidspunkt. Ut fra dette foreslås det at kommuner 
som ved avleggelsen av årsregnskapet har et akku-
mulert merforbruk på tre prosent av driftsinntektene 
eller mer, skal omfattes av ROBEK-ordningen.
 Når det gjelder kommunene i ROBEK-registe-
ret forslår utvalget en tiltaksplikt, det vil si utarbeide 
og nedfelle konkrete tiltak for å gjenvinne økono-
misk kontroll og balanse. Dette er et nytt krav for 


kommunene, men lovforslaget stiller ikke krav til 
tiltaksplanens utforming. Hensiktsmessigheten av 
de prioriteringer som kommunestyret gjør, er ikke 
gjenstand for lovlighetskontroll. Fundamentet for 
det lokale selvstyret vurderes gjennom dette å være 
ivaretatt. For kommuner i ROBEK-registeret inne-
bærer utvalgets forslag at fylkesmannens godkjen-
ning av låneopptak også omfatter myndighet til å 
fastsette begrensninger på hvilke investeringer som 
kan gjennomføres. Dette må ses i sammenheng 
med at ett låneopptak og én investering ha helt an-
dre økonomiske konsekvenser enn andre låneopp-
tak og investeringer.


ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING


Forslagene støttes.


*
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10.3.  
Statlig tilsyn  


(NOU KAP. 29.2) 


Utvalget skulle etter mandatet ikke vurdere de 
grunnleggende prinsipper og rammer for det statli-
ge tilsynet. Utvalget viderefører bestemmelsen om 
lovlighetstilsyn (§31-2). Det samme gjelder bestem-
melsen om innsyn og undersøkelser (§31-3). Det 
innebærer at fylkesmannen kan kreve at kommunen 
gir de opplysninger og meldinger om enkeltsaker 
eller sider av kommunens virksomhet som fylkes-
mannen mener er nødvendige for å gjennomføre 
tilsyn. Fylkesmannen kan også foreta de undersø-
kelsene som fylkesmannen mener er nødvendige.
 Utvalget mener kommunene bør ha fulle 
partsrettigheter i hele tilsynsprosessen, slik at 
bestemmelser om forhåndsvarsling og klagerett 


gjelder fullt ut ved statlig tilsyn generelt og ikke 
bare ved saker om pålegg (§31-5). Ordningen i 
kommuneloven med en særskilt rettefrist før pålegg 
benyttes, foreslås tatt ut (§31-4), slik at de almin-
nelige reglene i forvaltningsloven om blant annet 
forhåndsvarsel om pålegg vil gjelde. Utvalget legger 
til grunn at den samlede tilsynsprosessen normalt 
vil ta kortere tid enn i dag og at kommunene vil ha 
reell klagemulighet ved uenighet om fylkesmannens 
vurderinger.
 Utvalget foreslår å styrke samordningen av 
tilsyn som utføres av ulike tilsynsmyndigheter, slik at 
tilsynet blir bedre og mer effektivt både for tilsyns-
organene og for kommunene, og slik at belastnin-
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING


Forslagene om å videreføre lovlighetstilsyn, ha mer dialog med kommunene i forkant av 
tilsyn, mer samordning av statlige tilsynsmyndigheter og mer samordning av tilsynsvirksom-
het med kommunenes egne interne kontrollvirksomhet er i samsvar med tidligere innspill fra 
KS til regjering og Storting. Rapporten fra PwC om kommunestyrets overordnede tilsynsan-
svar viser at det er manglende kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheten og kommunene. 
Som et minimumskrav for forbedring foreslår de å opprette systematiske kontaktpunkter 
mellom kommunene og fylkesmannen.
 De konkrete lovbestemmelsene virker langt på vei dekkende. Det kan imidlertid vurde-
res nærmere om det bør settes en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av opplysninger i 
forbindelse med tilsyn.


*


gen på enkeltkommuner ikke blir unødvendig stor. 
Fylkesmannen og de statlige tilsynsmyndighetene 
pålegges konkrete samhandlingsplikter (§31-6). Det 
er planlagt tilsyn som skal samordnes, ikke hendel-
sesbasert tilsyn. Samordningsplikten gjelder statlig 
tilsyn generelt og ikke kun praktiske sider og bruk 
av reaksjoner som i dag. Samordningsplikten skal 
omfatte både planlegging, prioriteringer og gjen-
nomføring av tilsyn.
 Utvalget viderefører plikten for alle tilsyns-
myndigheter til å underrette fylkesmannen om 
tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre 
sanksjoner. Nytt er det at fylkesmannen kan fast-
sette frister for når underretning om tilsynsplaner 
skal være sendt fylkesmannen for at tilsyn kan gjen-
nomføres det aktuelle året.
 Utvalget foreslår at fylkesmannen skal vurdere 
det samlede omfanget av tilsyn med den enkelte 
kommune. Denne vurderingen skal de ulike tilsyns-
myndigheter bruke når tilsynsvirksomhet planleg-
ges. Fylkesmannen skal også kunne pålegge øvrige 
tilsynsmyndigheter å tilpasse tilsynsaktivitetene for 
å unngå at det samlede omfanget blir større enn 
forsvarlig.
 Fylkesmannen gis plikt til å drøfte prioriteringer 


og gjennomføring av planlagt tilsyn og tilsynsplaner 
med kommuner (§31-7, 2. ledd). Bestemmelsen 
om at tilsynsmyndigheten skal ha dialog med 
kommunen før pålegg eller andre sanksjoner med 
vesentlige virkninger for kommunen vedtas, videre-
føres.
 Utvalget ønsker å styrke samordningen av 
tilsynsvirksomheten med kommuner og fylkeskom-
muner (§31-7). Utvalget foreslår en ny bestemmel-
se som pålegger tilsynsmyndighetene å ta hensyn 
til kommunens og fylkeskommunens egen interne 
kontrollvirksomhet og det samlede statlige tilsynet 
som berører den aktuelle kommunen, når tilsyns-
myndigheten planlegger, prioriterer og gjennomfører 
tilsyn. Tilsynsmyndighetene skal kjenne til relevante 
revisjonsrapporter i kommunen og eventuelt vur-
dere å utsette eller avlyse planlagte tilsyn dersom 
kommunen nylig selv har gjennomført kontroll med 
det samme temaet.
 Dagens kommunelov åpner ikke for at tilsyns-
myndigheten kan ilegge tvangsmulkt, men det er 
enkelte hjemler for å ilegge tvangsmulkt i særlovgiv-
ningen. Utvalget mener tvangsmulkt ikke er et godt 
styringsmiddel overfor kommunene, og ønsker ikke 
å innføre en slik hjemmel i kommuneloven.
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SPØRSMÅL


Bør det innføres en terskel for hva 
fylkesmannen kan kreve av doku-
mentasjon og meldinger i forbindel-
se med tilsyn?


?
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Kapittel 32 


Lovforslag 


Forslag til ny lov om kommuner og fylkes
kommuner (kommuneloven) 


Første del. Generelle bestemmelser 


Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 


§ 1-1  Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommu


nale og fylkeskommunale selvstyret og legge nød
vendige rammer for det. Loven skal legge til rette 
for et sterkt og representativt lokaldemokrati med 
aktiv innbyggerdeltakelse. 


Loven skal legge til rette for at kommuner og 
fylkeskommuner kan yte tjenester og drive sam
funnsutvikling til beste for innbyggerne, og bidra 
til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, 
tillitsskapende og bærekraftige. 


Forslag til § 1-1 fra mindretallet (Narud): 
Formålet med denne loven er å legge forhol


dene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 
fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og 
effektiv forvaltning av de kommunale og fylkes
kommunale fellesinteresser innenfor rammen av 
det nasjonale fellesskap og med sikte på en bære
kraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for 
en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard. 


§ 1-2  Lovens virkeområde
Loven gjelder for kommuners og fylkeskom


muners virksomhet. 


Kapittel 2. Det kommunale og fylkeskommu
nale selvstyret 


§ 2-1  Kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre
Norge er inndelt i kommuner og fylkeskom


muner med egen folkevalgt ledelse. 
Hver kommune og fylkeskommune er et eget 


rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ 
og ansvar. 


Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt 
selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensnin


ger i det kommunale og fylkeskommunale selv
styret må ha hjemmel i lov. 


§ 2-2  Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold
til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret


Det kommunale og fylkeskommunale selv
styret bør ikke begrenses mer enn det som er 
nødvendig for å ivareta nasjonale mål. 


Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til 
organer som er så nær innbyggerne som mulig. 


Innenfor rammene av nasjonal økonomisk 
politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha 
frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom. 


Forslag fra mindretallet (Flåten): 
§ 2-2 utgår.


Kapittel 3. Kommuneinndeling og kommune
navn 


§ 3-1  Kommuneinndeling og kommunenavn
Hver kommune hører til et fylke. Hvert fylke


unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune. 
Hvis det skal innføres endringer i den kommu


nale og fylkeskommunale inndelingen, må det gjø
res etter regler som er fastsatt i lov. 


Vedtak om endring av kommunenavn fattes av 
Kongen. Før spørsmålet om navneendring kan 
avgjøres, skal den eller de kommunene som er 
berørt, få uttale seg. 


Fylkeskommunen skal ha samme navn som 
fylket. 


Kapittel 4. Informasjon om kommunens og 
fylkeskommunens virksomhet 


§ 4-1  Informasjon om kommunens og fylkeskommu
nens virksomhet


Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt 
informere om egen virksomhet og om virksomhet 
som andre rettssubjekter utfører på vegne av 
kommuner og fylkeskommuner. De skal også 
legge til rette for at alle kan få tilgang til slik infor
masjon. 
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Andre del. Folkevalgte 


Kapittel 5. Kommunal organisering. Folke
valgte organer 


§ 5-1  Folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal opprettes etter 


bestemmelsene i denne loven eller etter bestem
melser om slike organer i andre lover. 


Folkevalgt organ etter denne loven er 
a) kommunestyre og fylkesting 
b) formannskap og fylkesutvalg 
c) kommuneråd og fylkesråd 
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrol


lutvalg og partssammensatt utvalg 
e) arbeidsutvalg 
f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesam


arbeid 
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer 
h) styre for institusjon 
i) styre for deler av den kommunale eller fylkes


kommunale virksomheten i parlamentarisk 
styrte kommuner eller fylkeskommuner 


j) råd og andre styringsorganer for regionråd 
k) representantskap og andre styringsorganer for 


kommunalt oppgavefellesskap 
l) styre for kommunalt eller fylkeskommunalt 


foretak 
m) kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt 


organ hjemlet i særlov. 
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd 


bokstav a-d og g, skal ha navn som inkluderer den 
betegnelsen som er brukt om organet der. I nav
net kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet 
for betegnelsen kommune. 


Med folkevalgte menes i denne loven medlem
mer av kommunestyret og fylkestinget og andre 
personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et 
folkevalgt organ. 


Forslag til § 5-1 tredje ledd tredje punktum fra 
mindretallet (Bjørnå, Kaldheim og Nordby): 


Betegnelsen byregjering kan brukes i stedet for 
kommuneråd. 


§ 5-2  Kommunestyre og fylkesting 
Kommunestyret er det øverste organet i kom


munen, og fylkestinget er det øverste organet i fyl
keskommunen. 


Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 
kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på 
vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet 
følger av lov. 


Kommunestyret og fylkestinget kan delegere 
myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte 
organer, ordføreren eller kommunedirektøren 
innenfor rammene av denne eller annen lov. 


Til andre rettssubjekter kan kommunestyret 
og fylkestinget bare delegere myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Myndighet til å treffe vedtak i saker 
som gjelder oppgaver som er pålagt i lov, kan bare 
delegeres til andre rettssubjekter hvis denne 
loven eller en annen lov gir adgang til det. 


§ 5-3  Kommunestyrets og fylkestingets sammenset
ning 


Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer 
velges etter regler som er fastsatt i lov. 


Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet 
sitt. Medlemstallet skal være et ulike tall, og det 
skal oppfylle følgende krav til minste antall med
lemmer: 
a) Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer 


i kommuner som ikke har over 5 000 innbyg
gere. 


b) Kommunestyret skal ha minst 19 medlemmer 
i kommuner med over 5 000, men ikke over 10 
000 innbyggere. 


c) Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer 
i kommuner med over 10 000, men ikke over 
50 000 innbyggere. 


d) Kommunestyret skal ha minst 35 medlemmer 
i kommuner med over 50 000 innbyggere, men 
ikke over 100 000 innbyggere. 


e) Kommunestyret skal ha minst 43 medlemmer 
i kommuner med over 100 000 innbyggere. 
Fylkestinget fastsetter selv medlemstallet sitt. 


Medlemstallet skal være et ulike tall, og det skal 
oppfylle følgende krav til minste antall medlem
mer: 
a) Fylkestinget skal ha minst 19 medlemmer i fyl


keskommuner som ikke har over 150 000 inn
byggere. 


b) Fylkestinget skal ha minst 27 medlemmer i fyl
keskommuner med over 150 000, men ikke 
over 200 000 innbyggere. 


c) Fylkestinget skal ha minst 35 medlemmer i fyl
keskommuner med over 200 000, men ikke 
over 300 000 innbyggere. 


d) Fylkestinget skal ha minst 43 medlemmer i fyl
keskommuner med over 300 000 innbyggere. 
Hvis kommunestyret eller fylkestinget vil 


endre medlemstallet, må de selv vedta dette innen 
utgangen av desember i nest siste år av valgperio
den. Endringen gjelder fra neste valgperiode. 


Det er innbyggertallet i kommunen eller fyl
keskommunen ved nest siste årsskifte før valget 
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som avgjør hva som er minste lovlige medlem
stall. Viser det seg at medlemstallet på dette tids
punktet er for lite i forhold til antall innbyggere, 
uten at det er truffet noe vedtak om å utvide med
lemstallet, økes medlemstallet til lovens minstetall 
ved neste valg. 


§ 5-4  Formannskap og fylkesutvalg 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv 


formannskap og fylkesutvalg på minimum fem 
medlemmer. Kommuner og fylkeskommuner 
som har innført parlamentarisk styreform, skal 
ikke ha formannskap eller fylkesutvalg. 


Medlemmer og varamedlemmer til formann
skap og fylkesutvalg velges for fire år av og blant 
medlemmene av kommunestyret eller fylkestin
get. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett 
medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 


Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i øko
nomisaker som nevnt i § 14-3 tredje ledd, og til 
skattevedtak. Formannskapet og fylkesutvalget 
kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis 
ikke noe annet følger av lov. 


§ 5-5  Utvalg 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opp


rette utvalg for kommunale og fylkeskommunale 
formål, eller for deler av den kommunale eller fyl
keskommunale virksomheten. Kommunestyret 
kan selv også opprette utvalg med ansvar for en 
geografisk del av kommunen (kommunedelsut
valg). Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. 


Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
leder, nestleder og øvrige medlemmer og vara
medlemmer til utvalget. Kommunestyret og fyl
kestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget 
skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyn
dighet hvis ikke noe annet følger av lov. 


Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med 
medlemmer som er valgt blant medlemmene av 
utvalget. 


Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget 
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 
Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av 
administrasjonen i kommunedelen tilsvarende 
myndighet. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv når 
som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 


§ 5-6  Direkte valg til kommunedelsutvalg 
Kommunestyret kan selv bestemme at med


lemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg 


skal velges av innbyggerne i kommunedelen 
(direkte valg). Der medlemmene til kommune
delsutvalget er valgt ved direkte valg, velger utval
get selv leder og nestleder. Ved direkte valg til 
kommunedelsutvalg gjelder bestemmelsene 
valgloven så langt de passer. 


Kommunedelsutvalg som er valgt ved direkte 
valg, kan ikke omorganiseres eller nedlegges i 
perioden. 


Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om direkte valg til kommunedelsut
valg. 


§ 5-7  Kommunestyre- og fylkestingskomiteer 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opp


rette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomi
teer som saksforberedende organ for kommune
styret og fylkestinget. Slike komiteer skal ha 
minst tre medlemmer. Komiteene kan ikke gis 
vedtaksmyndighet. 


Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle 
kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn 
i kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer 
og velger leder og nestleder til komiteene. Ordfø
reren kan fritas fra valg til komiteene hvis kommu
nestyret eller fylkestinget bestemmer det. 


Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling 
som inneholder forslag til medlemmer og vara
medlemmer til komiteene. Innstillingen skal inne
holde like mange navn som antall medlemmer i 
hver komite, med angivelse av den gruppen hvert 
medlem representerer. I tillegg kan innstillingen 
inneholde like mange varamedlemmer som med
lemmer, med tillegg av to. Innstillingen vedtas 
med simpelt flertall. 


Komiteene skal settes sammen forholdsmes
sig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret eller 
fylkestinget. Varamedlemmer til komiteene vel
ges på samme måte som medlemmene, blant 
kommunestyrets og fylkestingets varamedlem
mer. 


Hvis et medlem trer ut av kommunestyret eller 
fylkestinget, skal det nye medlemmet i kommune
styret eller fylkestinget overta komitevervet til det 
forrige medlemmet. 


Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med 
medlemmer fra komiteen hvis ikke kommunesty
ret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv når 
som helst omorganisere eller nedlegge kommune
styrekomiteer og fylkestingskomiteer. 


§ 5-8  Styre for institusjon 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opp


rette egne styrer for kommunale eller fylkeskom
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munale institusjoner. Slike styrer skal ha minst tre 
medlemmer. 


Kommunestyret og fylkestinget gir selv 
bestemmelser om styrets sammensetning. Det 
kan fastsettes at styret helt eller delvis skal opp
nevnes av kommunedirektøren, eller velges av de 
ansatte eller brukerne ved institusjonen det gjel
der. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller 
velges på denne måten, velges av kommunestyret 
eller fylkestinget selv. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi 
styret for kommunale eller fylkeskommunale 
institusjoner myndighet til å treffe vedtak som 
gjelder virksomhetens drift og organisering. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv når 
som helst omorganisere eller nedlegge slike sty
rer. 


§ 5-9  Partssammensatte utvalg (administrasjonsut
valg) 


I alle kommuner og fylkeskommuner skal det 
opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker 
som gjelder forholdet mellom kommunen eller fyl
keskommunen som arbeidsgiver, og de ansatte. 
Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike 
utvalg erstattes med andre ordninger. 


Partssammensatte utvalg settes sammen av 
representanter for kommunen eller fylkeskommu
nen og for de ansatte. De ansattes representanter 
velges av og blant de ansatte for to år av gangen. 
Flertallet i utvalget skal bestå av representanter 
for kommunen eller fylkeskommunen. Kommune
styret og fylkestinget velger selv kommunens 
eller fylkeskommunens representanter og utval
gets leder og nestleder blant disse. 


For de ansattes representanter gjelder valgbar
hetsreglene i kapittel 7, bortsett fra bostedskravet. 


For øvrig gjelder de samme bestemmelsene 
som for utvalg etter § 5-5. 


§ 5-10 Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som 


fastsetter 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaks


myndighet 
b) tidsperioden som organet er opprettet for 
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om 


organets virksomhet. 


§ 5-11 Reglement for delegering og innstilling 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv 


reglement for hvordan vedtaksmyndighet og inn
stillingsrett skal delegeres, innen 31. desember 


året etter at kommunestyret og fylkestinget ble 
konstituert. Det sist fastsatte reglementet og even
tuelle andre vedtak om delegering og innstillings
rett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt. 


Forslag til ny paragraf fra mindretallet (Hopsnes): 


§ 5-12 Konsekvenser av personell kompetanseover
skridelse for vedtak truffet med hjemmel i lov 


Er et vedtak som etter sin art finner sitt beslut
ningsgrunnlag i lov truffet av noen som ikke har 
fått delegert kompetanse til det, blir vedtaket ugyl
dig. Vedtaket er likevel gyldig hvis det er grunn til 
å regne med at kompetanseoverskridelsen ikke 
kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold 
eller hvis ugyldighet vil virke sterkt urimelig over-
for en part i vedtaket. 


Kapittel 6. Ordfører 


§ 6-1  Ordførerens myndighet og oppgaver 
Ordføreren i kommunen er møteleder i kom


munestyret og formannskapet. Ordføreren i fyl
keskommunen er møteleder i fylkestinget og fyl
kesutvalget. 


Ordføreren er rettslig representant for kom
munen eller fylkeskommunen og underskriver på 
kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis 
ikke myndigheten er tildelt andre. 


Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i 
alle kommunale eller fylkeskommunale folke
valgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og 
organer under dem. I kontrollutvalget har ordføre
ren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har 
stemmerett bare hvis han eller hun er valgt med
lem. Ordføreren kan la et annet medlem av kom
munestyret eller fylkestinget representere seg i 
de organene som han eller hun ikke er medlem 
av. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi 
ordføreren myndighet til å 
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 


betydning 
b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første 


ledd 
c) opprette utvalg som skal forberede saker som 


ikke har prinsipiell betydning. 
Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi 


ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker 
som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kom
munestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe 
annet. 


Ordføreren skal rapportere til kommunestyret 
eller fylkestinget om hvordan den delegerte myn
digheten er benyttet. 
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§ 6-2  Valg av ordfører 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv 


ordfører og varaordfører blant kommunestyrets 
eller fylkestingets medlemmer. 


Den som skal velges, må før valget ha samtyk
ket til å stille til valg. Ordføreren velges for hele 
valgperioden. 


Ordføreren får plass i formannskapet eller fyl
kesutvalget på sitt partis eller sin gruppes kvote. 
Hvis partiet eller gruppen står uten plass, får ord
føreren den siste plassen. 


Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, 
rykker varaordføreren opp som ordfører. Ny vara
ordfører velges midlertidig. Hvis ordføreren trer 
endelig ut av vervet, skal det avholdes nyvalg. 


§ 6-3  Direkte valg av ordfører 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta 


at innbyggerne i kommunen skal velge ordføreren 
ved direkte valg. 


Direkte valg av ordfører holdes samtidig med 
valg til kommunestyret og fylkestinget. Alle par
tier og grupper som stiller liste ved kommunesty
revalget og fylkestingsvalget, har rett til å nomi
nere én ordførerkandidat. 


Valget skjer som preferansevalg. Departemen
tet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om 
gjennomføring av slikt valg. Valgloven gjelder så 
langt den passer. 


En direkte valgt ordfører får plass i kommune
styret eller fylkestinget på sitt partis eller sin grup
pes kvote. En direkte valgt ordfører får også plass 
i formannskapet eller fylkesutvalget på sitt partis 
eller sin gruppes kvote. Hvis partiet eller gruppen 
står uten plass i organer som er omtalt i dette led
det, får ordføreren den siste plassen. 


Hvis en direkte valgt ordfører trer endelig ut 
av vervet, bestemmer kommunestyret og fylkes
tinget selv om det skal avholdes nytt direkte valg, 
eller om ny ordfører skal velges av kommunesty
ret og fylkestinget selv for resten av valgperioden. 


Kapittel 7. Valg til folkevalgte organer 


§ 7-1  Konstituerende møte i kommunestyret og fylkes
tinget 


Etter at valgoppgjøret ved kommunestyreval
get eller fylkestingsvalget er avsluttet, skal sit
tende ordfører kalle inn til konstituerende møte i 
det nyvalgte kommunestyret og fylkestinget. 
Medlemmene skal innkalles med minst 14 dagers 
varsel, og møtet skal holdes innen utgangen av 
oktober måned. Minst 2/3 av medlemmene må 
være til stede for at kommunestyret eller fylkestin
get skal kunne treffe vedtak. 


Som første sak i det konstituerende møtet tar 
kommunestyret og fylkestinget stilling til om 
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er 
gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. Hvis kom
munen har avholdt direkte valg til kommunedels
utvalg eller direkte valg av ordfører, tar kommune
styret stilling til om disse valgene er gyldige, før 
en avholder øvrige valg. 


Når det er avgjort at valg som nevnt i andre 
ledd er gyldige, velges ordfører, varaordfører, for
mannskap eller fylkesutvalg og kontrollutvalg for 
den nye valgperioden. I det konstituerende møtet 
bør det også velges medlemmer av andre folke
valgte kommunale eller fylkeskommunale orga
ner og ledere for disse organene. Valg av leder 
kan overlates til organet selv hvis ikke denne 
loven eller en annen lov bestemmer noe annet. 


Kommunestyre og fylkesting, formannskap, 
fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra 
det konstituerende møtet. Andre folkevalgte orga
ner, ordfører og varaordfører trer i funksjon 
straks de er valgt. 


For folkevalgte organer der nye medlemmer 
ikke blir valgt i det konstituerende møtet, utvides 
de sittende medlemmenes funksjonstid til det er 
avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første års
skifte i den nye valgperioden. 


§ 7-2  Valgbarhet og plikt til å ta imot valg 
Denne bestemmelsen gjelder ved valg til 


a) kommuneråd og fylkesråd 
b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrol


lutvalg og partssammensatt utvalg 
c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesam


arbeid 
d) styre for institusjon 
e) styre etter § 10-8 
f) styringsorgan for et regionråd 
g) representantskap og andre styringsorganer for 


kommunalt oppgavefellesskap 
h) styre for kommunalt eller fylkeskommunalt 


foretak 
i)	 kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt 


organ hjemlet i særlov. 
Ved valg til rådet i et regionråd gjelder bare 


tredje ledd bokstav c. 
En person er valgbar og plikter å ta imot valg 


hvis følgende vilkår er oppfylt: 
a) Han eller hun har stemmerett ved kommune


styre- og fylkestingsvalg. 
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som 


bosatt i kommunen eller en av kommunene i 
fylket på tidspunktet for det aktuelle valget. 


c)	 Han eller hun skriftlig har samtykket til å stille 
til valg. 
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Når styre for en institusjon, styre etter § 10-8, 
folkevalgt organ for kommunalt oppgavefelles
skap med unntak av representantskapet, og styre 
for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak skal 
velges, er også de som er innført i folkeregisteret 
som bosatt i en annen kommune når valget skjer, 
valgbare. 


Alle som ikke har nådd stemmerettsalderen, 
men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet 
og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige 
til å ta imot valg. 


§ 7-3  Utelukket fra valg 
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 


a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 
b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkes


kommunen og hans eller hennes stedfortreder 
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsva


rende nivå 
d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestin


get 
e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjo


nen i kommunen eller fylkeskommunen 
f) den som foretar revisjon av kommunen eller 


fylkeskommunen 
g) lederen av sekretariatet for kontrollutvalget i 


kommunen eller fylkeskommunen 
h)	 ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller 


fylkesrådet som har fått delegert myndighet 
fra rådet. 
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollut


valget kan ikke velges som 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlem og varamedlem av formannskap eller 


fylkesutvalg 
c) medlem og varamedlem av kommunalt eller 


fylkeskommunalt folkevalgt organ med beslut
ningsmyndighet 


d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlem og varamedlem av kommunestyreko


mite eller fylkestingskomite. 
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommu


nestyret selv vedta at bare de som er innført i fol
keregisteret som bosatt i kommunedelen, er valg
bare. 


Den som er ansvarlig for regnskapet i et kom
munalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke 
valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig 
for regnskapet eller foretar revisjon av regionråd 
eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valg
bar til styret for virksomheten. 


En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke 
valgbar til stemmestyret (valgloven § 4-2) i kom
munen. En kandidat ved stortingsvalget eller fyl


kestingsvalget er ikke valgbar til stemmestyret i 
kommunene i fylket. 


Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved 
valg til underordnede styringsorganer i kommu
nale oppgavefellesskap. 


En kandidat som ellers ville vært utelukket fra 
valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis 
han eller hun har fratrådt stillingen når organet 
trer i funksjon. 


§ 7-4  Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg 
Medlemmer til folkevalgte organer skal velges 


ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever 
det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved 
avtalevalg. 


Leder og nestleder for folkevalgte organer 
skal velges ved flertallsvalg. 


§ 7-5  Listeforslag ved forholdsvalg 
Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister 


med forslag til kandidater. Listene skal være innle
vert på forhånd. Partier eller grupper som er 
representert i det velgende organet, kan bare 
levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen 
kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer 
som skal velges. Kandidater fra et parti eller en 
gruppe kan bare føres opp på partiets eller grup
pens listeforslag eller på en fellesliste som utgår 
fra flere partier eller grupper. 


Hvis det skal velges fire medlemmer eller 
flere, skal hvert kjønn være representert med 
minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene 
på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller 
tre medlemmer, skal begge kjønn være represen
tert. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov 
bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for 
folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet føl
ges hvis det er mulig. 


Listeforslaget skal være underskrevet av minst 
ett medlem av det partiet eller den gruppen som 
fremmer forslaget. Den som underskriver forsla
get, må være medlem av det velgende organet. 


§ 7-6  Valgoppgjør ved forholdsvalg 
Ved valgoppgjøret fordeles organets medlems


plasser på de ulike listene etter hvor mange stem
mesedler hver liste har fått, ved bruk av delings
tall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister har samme kvoti
ent, tilfaller plassen den av listene som har det 
største stemmetallet. Har listene samme stemme
tall, avgjøres valget ved loddtrekning. 


Når det er avgjort hvor mange medlemsplas
ser en liste vil få, pekes medlemmene fra den 







452 NOU 2016: 4
 
Kapittel 32 Ny kommunelov 

 


   
  


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


  


  


 


 


  


 
  


enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført 
på det innleverte listeforslaget. 


Hvis en liste blir representert i organet med 
minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være 
representert med minst 40 prosent fra listen. Blir 
listen representert med tre eller færre medlem
mer, skal begge kjønn være representert fra 
listen. Hvis det viser seg at fremgangsmåten i 
andre ledd fører til at ett kjønn vil bli representert 
med færre medlemmer fra en liste enn det som 
følger av kravene i første eller andre punktum, 
skal kandidater fra det underrepresenterte kjøn
net rykke opp på listen inntil kravet om kjønnsba
lanse er oppfylt. 


Hvis organet skal bestå av minst fire medlem
mer, skal hvert kjønn være representert i organet 
med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre 
eller færre medlemmer, skal begge kjønn være 
representert i organet. Hvis det viser seg frem
gangsmåten i andre og tredje ledd fører til at ett 
kjønn vil bli representert med færre medlemmer i 
organet som helhet enn det som følger av kravene 
i første eller andre punktum, skal kandidater fra 
det underrepresenterte kjønnet rykke opp på den 
listen som har fått flest stemmer. Hvis kravet til 
kjønnsmessig balanse i første eller andre punk-
tum fortsatt ikke er oppfylt for organet som hel
het, skal kandidater fra det underrepresenterte 
kjønnet rykke opp på den listen som har fått nest 
flest stemmer osv., inntil kravet om kjønnsmessig 
balanse er oppfylt. 


Ved valg til folkevalgte organer som etter lov 
bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for 
folkevalgte organer, skal reglene i tredje og fjerde 
ledd følges hvis det er mulig. 


Hvis det er mulig, skal hver liste tildeles så 
mange varamedlemmer som den får medlemmer, 
med tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles 
ved fortsatt opptelling på samme måte som 
bestemt i andre og tredje ledd. 


Forslag fra mindretallet (Hopsnes og Narud): 
§ 7-6  fjerde ledd utgår. 


§ 7-7  Avtalevalg 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv 


enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 


Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling 
med forslag til medlemmer og varamedlemmer. 
Innstillingen skal inneholde like mange navn som 
det skal velges medlemmer, og det skal angis hvil
ken gruppe medlemmene representerer. I tillegg 
kan innstillingen for hver gruppe inneholde like 


mange varamedlemmer som medlemmer, med til
legg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 
kommunestyret eller fylkestinget. 


Hvis organet skal bestå av minst fire medlem
mer, skal hvert kjønn være representert i organet 
med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre 
eller færre medlemmer, skal begge kjønn være 
representert i organet. Hvis det viser seg at frem
gangsmåten i andre ledd fører til at ett kjønn vil få 
færre medlemmer enn det som følger av første og 
andre punktum, skal det nødvendige antall kandi
dater fra det underrepresenterte kjønnet settes 
inn for å oppnå balanse mellom kjønnene. Ved 
valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal 
bestå av medlemmer av kommunestyre eller fyl
kesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folke
valgte organer, skal reglene i dette leddet følges 
hvis det er mulig. 


Når varamedlemmer skal velges, skal frem
gangsmåten i tredje ledd følges. 


§ 7-8  Flertallsvalg 
Ved flertallsvalg er den personen valgt som 


har fått mer enn halvparten av de avgitte stem
mene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stem
mene, holdes ny avstemning. Den som får flest 
stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. 
Hvis to eller flere kandidater får like mange stem-
mer, avgjøres valget ved loddtrekning. 


§ 7-9  Uttreden og fritak 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et 


folkevalgt organ, trer endelig ut av det. En folke
valgt som er registrert som utflyttet fra kommu
nen eller fylkeskommunen og derfor ikke lenger 
er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis 
han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 


Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt 
uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter 
søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 
eller for resten av valgperioden. Når søknaden 
vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 
for søknaden var kjent på det tidspunktet da den 
folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke 
har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak 
hvis han eller hun søker om det. 


En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig 
fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fri
taksperioden er over. 


§ 7-10 Opprykk og nyvalg 
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et fol


kevalgt organ, innkalles varamedlemmer i den 
nummerorden de er valgt, hvis det er mulig. Vara
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medlemmer skal innkalles fra den gruppen der 
det er forfall. 


Hvis en folkevalgt i andre organer enn kom
munestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fyl
kestinget selv velge settemedlem for den perioden 
fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rek
kefølgen på listen for varamedlemmer følges. 


Hvis medlemmer av kommunestyret eller fyl
kestinget trer endelig ut, og hvis de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme 
liste tre inn i deres sted i den nummerorden vara
medlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kom
munestyret er valgt ved flertallsvalg, skal vara
medlemmer tre inn i den nummerorden de er 
valgt. 


Hvis et medlem av et annet folkevalgt organ 
enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyreko
mite eller fylkestingskomite trer endelig ut, skal 
det velges et nytt medlem, selv om det er valgt 
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra 
den samme gruppen som det uttredende 
medlemmet tilhørte. Hvis det viser seg at denne 
fremgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli repre
sentert med mindre enn 40 prosent av medlem
mene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges 
et nytt medlem fra det underrepresenterte kjøn
net. 


Hvis lederen av et folkevalgt organ trer ende
lig ut av organet, skal det velges ny leder. 


Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes 
varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 
eller et annet folkevalgt organ som er valgt av 
kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, 
kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge 
ett eller flere faste eller midlertidige varamedlem
mer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 
(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
fremgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli repre
sentert med mindre enn 40 prosent av varamed
lemmene til organet eller gruppens varamedlem
mer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt vara
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
Formannskapet eller fylkesutvalget kan få dele
gert myndighet til å velge varamedlemmer til 
andre organer. 


Ved suppleringsvalg etter fjerde og sjette ledd 
kan gruppen selv foreslå hvem som skal rykke inn 
på den ledige plassen. Gruppen informerer deret
ter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget 
eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kan
didaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. 


§ 7-11 Suspensjon o.l. 
Hvis det blir tatt ut siktelse eller tiltale mot en 


folkevalgt for et straffbart forhold som er nevnt i 
straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 
174, 208, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet er 
knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kom
munen eller fylkeskommunen, kan kommunesty
ret eller fylkestinget selv vedta å suspendere den 
folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig 
avgjort. Hvis det dreier seg om forhold som er 
nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vil
kåret om at siktelsen eller tiltalen skal være knyt
tet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommu
nen eller fylkeskommunen. 


Hvis det blir tatt ut tiltale mot ordføreren for et 
forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre 
år, kan kommunestyret eller fylkestinget selv 
vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil 
saken er rettskraftig avgjort. Vedtaket skal treffes 
med minst 2/3 av de avgitte stemmene. 


En folkevalgt som er suspendert, har krav på 
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og krav på 
arbeidsgodtgjøring etter reglene i §§ 8-4 og 8-5 i 
inntil ett år. Dette gjelder likevel bare hvis den fol
kevalgte er frikjøpt fra sitt ordinære arbeid tilsva
rende minimum en 20 prosent stilling. 


Kommunestyret eller fylkestinget kan selv 
vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved 
sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til 
å ivareta vervet. Vedtaket skal treffes med minst 
90 prosent av de avgitte stemmene. 


Et vedtak om å suspendere en folkevalgt eller 
om å frata en folkevalgt ordførervervet, er et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. 


Forslag fra mindretallet (Bjørnå, Flåten, Narud og 
Stokstad): 


§ 7-11 andre og fjerde ledd utgår. 
§ 7-11 femte ledd skal lyde: 
Et vedtak om å suspendere en folkevalgt er et 


enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. 


Kapittel 8. Rettigheter og plikter for folke
valgte 


§ 8-1  Rett og plikt til å delta i møte 
Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskom


munalt folkevalgt organ plikter å delta i organets 
møter hvis de ikke har gyldig forfall. 


Medlemmer som er til stede i et kommunalt 
eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak 
tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg 
og vedtak om ansettelse er det adgang til å 
stemme blankt. 
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§ 8-2  Rett til fri fra arbeid 
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når 


det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommu
nale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. 


Arbeidstakere som har et kommunalt eller fyl
keskommunalt verv på heltid eller deltid, har også 
rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for 
resten av valgperioden. 


Første og andre ledd gjelder på tilsvarende 
måte for arbeidstakere som er folkevalgte og 
bosatt i et annet nordisk land. 


§ 8-3  Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. 
Taushetsplikt 


Kommunestyret og fylkestinget har rett til inn-
syn i alle kommunale og fylkeskommunale saks
dokumenter, med de begrensningene som følger 
av denne bestemmelsen. Andre folkevalgte orga
ner har, med de samme begrensningene, rett til 
innsyn i alle saksdokumenter som omfatter de 
delene av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet som ligger innenfor organets virke
område. 


Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saks
dokumenter som inneholder taushetsbelagte opp
lysninger hvis det er nødvendig av hensyn til 
behandlingen av en konkret sak, og hvis forvalt
ningsloven § 13 b hjemler unntak fra taushetsplik
ten. 


Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn 
i saksdokumenter etter første ledd, må vedtak om 
å kreve innsyn fattes med minst tre stemmer, eller 
med flertallet av de avgitte stemmene i organet. 
Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i 
saksdokumenter etter andre ledd, må vedtak om å 
kreve innsyn fattes med flertallet av de avgitte 
stemmene i organet. 


I parlamentarisk styrte kommuner og fylkes
kommuner gjelder innsynsretten etter denne 
bestemmelsen ikke notater fra det enkelte råds
medlem til rådet eller notater mellom rådsmed
lemmene. Innsynsretten gjelder heller ikke saks
lister til og møtebøker for forberedende møter i 
kommuneråd og fylkesråd der rådet ikke skal 
treffe vedtak eller legge frem innstilling. Saksdo
kumenter som er utarbeidet av administrasjonen 
som sekretariat for rådet, kan rådet unnta fra inn-
syn hvis saksdokumentene er utarbeidet for 
rådets eller det enkelte rådsmedlems egne forbe
redende vurderinger. 


Innsynsrett etter denne bestemmelsen gjelder 
fra det tidspunktet saken som saksdokumentene 
tilhører, er sendt til behandling i det folkevalgte 
organet. For saker som blir avgjort i administra
sjonen, kommunerådet eller fylkesrådet gjelder 


innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdig
behandlet. 


Hvis folkevalgte får innsyn i saksdokumenter 
etter denne bestemmelsen, har de taushetsplikt 
om opplysninger i saksdokumenter som kommu
nen har unntatt offentlighet etter offentleglova. 


§ 8-4  Dekning av utgifter og økonomisk tap 
Den som har et kommunalt eller fylkeskom


munalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og over
nattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med 
vervet. Kommunestyret eller fylkestinget fastset
ter selv nærmere regler om slik godtgjøring. 


Den som blir påført utgifter som følge av et 
kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har 
krav på å få dekket utgiftene opp til et visst beløp 
per dag. Kommunestyret eller fylkestinget fastset
ter selv nærmere regler om dekning av slike utgif
ter. 


Den som taper inntekt fordi han eller hun har 
et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, 
har krav på erstatning opp til et visst beløp per 
dag. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter 
selv nærmere regler om slik erstatning. Det skal 
fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegiti
merte tap. 


§ 8-5  Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt eller fylkeskom


munalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt 
arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget fastset
ter selv nærmere regler for slik godtgjøring. 


§ 8-6  Godtgjøring ved frikjøp 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv 


bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta 
en fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inn
tekt etter § 8-5 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring 
etter § 8-6. 


§ 8-7  Ettergodtgjøring 
Folkevalgte med verv på minst halv tid kan 


søke om ettergodtgjøring for inntil tre måneder 
når de fratrer vervet. Retten til ettergodtgjøring 
skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. 
Det samme gjelder for inntekt som den folke
valgte frivillig avstår fra. 


§ 8-8  Pensjonsordning 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta 


å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning 
for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommu
nen. 


Kongen kan i forskrift fastsette nærmere 
bestemmelser om slike pensjonsordninger. 
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Kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale 
foretak 


§ 9-1  Opprettelse av kommunale eller fylkeskommu
nale foretak 


Kommunestyret eller fylkestinget skal selv 
treffe vedtak om opprettelse av et kommunalt eller 
fylkeskommunalt foretak og velge styre og fast
sette vedtekter for foretaket. 


Kommunale og fylkeskommunale foretak er 
en del av kommunen eller fylkeskommunen. 


Kommunale og fylkeskommunale foretak skal 
registreres i foretaksregisteret. 


Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsva
rende måte så langt de passer for foretak. 


§ 9-2  Delegering av myndighet til kommunerådet 
eller fylkesrådet 


I kommuner og fylkeskommuner med parla
mentarisk styreform kan kommunestyret eller fyl
kestinget selv delegere den myndigheten de har 
etter bestemmelsene i dette kapitlet, til kommune
rådet eller fylkesrådet. Myndigheten til å treffe 
vedtak om å opprette eller nedlegge et kommunalt 
eller fylkeskommunalt foretak kan likevel ikke 
delegeres. Rådet kan videredelegere myndighe
ten de har fått delegert, til enkeltmedlemmer av 
rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget 
selv har bestemt noe annet. 


§ 9-3  Vedtekter 
Foretaket skal ha vedtekter som minst skal 


angi 
a) foretakets navn 
b) foretakets formål 
c) navnet på den kommunen der foretaket skal 


ha sitt forretningskontor 
d) antallet styremedlemmer 
e) annet som etter lov skal fastsettes i vedtekter. 


Endringer i vedtektene vedtas av kommune
styret eller fylkestinget selv. 


§ 9-4  Foretakets ledelse 
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. 


§ 9-5  Styrets sammensetning 
Styret i kommunale og fylkeskommunale fore


tak skal ha minst tre medlemmer. Kommunesty
ret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder 
og øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke 
styremedlemmer som de ansatte skal velge etter 
§ 9-6.  


Medlemmer og varamedlemmer av kommune
styret eller fylkestinget eller daglig leder kan ikke 
være medlem av styret. 


§ 9-6  Ansattes rett til å velge styremedlemmer 
Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve 


at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamed
lemmer skal velges av og blant de ansatte. De 
ansattes representanter har ikke rett til å delta i 
behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers 
forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakeror
ganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis 
foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak 
eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, 
skal de ansattes representanter i styret ikke delta i 
behandlingen av disse sakene. 


Kongen kan gi forskrift om hvordan antall 
ansatte i foretaket skal beregnes, blant annet om 
bruk av gjennomsnittstall. Kongen kan dessuten 
gi forskrift om valget, blant annet om vilkår for 
stemmerett, valgbarhet og valgmåte, om avgjø
relse av tvister om valget og om bortfall av verv 
som styremedlem. 


§ 9-7  Valgperiode for styremedlemmene 
Valgperioden for styremedlemmer er to år 


hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets vedtek
ter. Valgperioden kan ikke være mer enn fire år. 


Når særlige forhold foreligger, har et styre
medlem rett til å tre ut av styret før valgperioden 
er over. 


Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når 
som helst ved nyvalg skifte ut styremedlemmer 
som de selv har valgt. 


§ 9-8  Styrets myndighet 
Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle 


saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar 
med lover og forskrifter, foretakets formål og ved
tekter, kommunens eller fylkeskommunens øko
nomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller ret
ningslinjer som er fastsatt av kommunestyret eller 
fylkestinget. 


Styret skal føre tilsyn med daglig leders 
ledelse av virksomheten. 


§ 9-9  Styremøter 
Styrets leder sørger for at styret holder møter 


så ofte som det trengs. Medlemmer av styret og 
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 
Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene 
hvis ikke styret for det enkelte møtet bestemmer 
noe annet. 


Styrets leder innkaller til styremøte. Styremed
lemmene skal kalles inn med rimelig varsel, og 
innkallingen skal inneholde en saksliste. 







456 NOU 2016: 4
 
Kapittel 32 Ny kommunelov 

 


 


  


   


 


 


 


 


 


 


  


 


 
 


 


 


  


 
 


 


 


 


 
 


Styret er beslutningsdyktig når minst halvpar
ten av medlemmene er til stede. 


Styremøtet ledes av styrets leder, eller av nest
lederen hvis lederen ikke er til stede. Hvis ingen 
av de to er til stede, velges en møteleder. 


Vedtak treffes med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene hvis ikke noe annet er bestemt i 
vedtektene. De som stemmer for et forslag, må 
likevel utgjøre mer enn 1/3 av det samlede antall 
styremedlemmer for at forslaget skal anses som 
vedtatt. Hvis antall stemmer for og imot et forslag 
er likt, er møtelederens stemme avgjørende. 


Styret kan fatte vedtak i en sak som ikke er 
oppført på sakslisten, hvis styret er fulltallig, og 
hvis styret enstemmig beslutter å behandle saken. 
Før styret behandler saken, skal kommunedirek
tøren varsles. 


Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen 
skal underskrives av alle styremedlemmer som er 
til stede. Styremedlemmer eller daglig leder som 
er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin 
oppfatning innført i protokollen. 


§ 9-10  Vedtak som må godkjennes av kommunestyret 
eller fylkestinget 


I vedtektene kan det fastsettes at styrets ved
tak i nærmere angitte saker må godkjennes av 
kommunestyret eller fylkestinget selv for å være 
bindende for kommunen eller fylkeskommunen. 
En avtale som ikke er godkjent av kommunestyret 
eller fylkestinget, er ikke bindende for kommunen 
eller fylkeskommunen hvis vedtektsbestemmel
sen er registrert i foretaksregisteret, eller hvis 
avtaleparten kjente eller burde ha kjent til ved
tektsbestemmelsen. Hvis avtalen er helt eller del
vis gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hvis 
dette ikke er mulig, skal ytelsenes økonomiske 
verdi tilbakeføres. 


§ 9-11  Daglig leder 
Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder 


ansettes av styret. Det kan fastsettes i vedtektene 
at daglig leder skal ansettes av kommunestyret 
eller formannskapet, eventuelt fylkestinget eller 
fylkesutvalget. I kommuner og fylkeskommuner 
med parlamentarisk styreform kan ansettelses
myndigheten legges til kommunerådet eller fyl
kesrådet. Rådet kan videredelegere denne myn
digheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt 
noe annet. 


§ 9-12  Daglig leders myndighet 
Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledel


sen av foretaket. Daglig leder er direkte underord


net styret og skal følge de retningslinjene og 
påleggene som styret gir. 


Den daglige ledelsen omfatter det løpende per
sonalansvaret for den enkelte, inkludert anset
telse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og tjenstlige 
reaksjoner, hvis noe ikke annet er fastsatt i lov. 


Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som 
er av uvanlig art eller av stor betydning for foreta
ket. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis 
styret i det enkelte tilfellet har gitt daglig leder 
myndighet til det, eller hvis det vil føre til vesent
lig ulempe for foretaket eller for kommunen eller 
fylkeskommunen å vente på styrets beslutning. 
Daglig leder skal så snart som mulig informere 
styret om sine vedtak. 


§ 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommu
nalt foretak 


Daglig leder i foretaket skal føre systematisk 
kontroll med foretakets virksomhet for å sikre at 
lover, forskrifter og vedtak følges. 


Ved internkontroll etter første ledd skal daglig 
leder 
a) utarbeide en beskrivelse av foretakets hoved


oppgaver, mål og organisering 
b) tilpasse kontrollen til foretakets størrelse, 


egenart, aktiviteter og risikoforhold 
c) følge opp avvik og risiko for avvik som er 


avdekket gjennom internkontrollen 
d) dokumentere kontrollen i den formen og det 


omfanget som er nødvendig og formålstjenlig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige pro


sedyrer og andre tiltak for kontroll. 


§ 9-14 Rapportering til styret i foretaket om intern
kontroll og statlig tilsyn 


Daglig leder skal rapportere til styret i foreta
ket om internkontroll og om resultater fra statlig 
tilsyn. Det skal rapporteres minst én gang i året. 


§ 9-15 Statlig tilsyn med internkontrollen 
Departementet kan føre tilsyn med at foretaket 


oppfyller sine plikter etter § 9-13. Det kan bare 
føres tilsyn med internkontroll som gjelder kom
muneplikter, det vil si plikter som bare er pålagt 
kommunene eller fylkeskommunene. Reglene i 
kapittel 31 gjelder for slikt tilsyn. 


§ 9-16 Forholdet til kommunens eller fylkeskommu
nens administrasjon 


Kommunedirektøren i kommunen eller fylkes
kommunen har ikke instruksjons- eller omgjø
ringsrett overfor foretakets daglige leder. 


Kommunedirektøren kan instruere styret og 
daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal 
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iverksettes før kommunestyret eller fylkestinget 
har behandlet saken. 


Kommunedirektøren skal gis anledning til å 
uttale seg før styret treffer vedtak i saker som 
også skal behandles av kommunestyret eller fyl
kestinget. Uttalelsen skal legges frem for styret i 
foretaket når styret skal behandle saken. Styrets 
vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkes
tinget via kommunedirektøren. 


I kommuner eller fylkeskommuner med parla
mentarisk styreform er myndigheten etter andre 
ledd lagt til kommunerådets eller fylkesrådets 
leder. Hvis rådets medlemmer har ansvaret for å 
lede hver sin del av administrasjonen, ligger myn
digheten etter andre ledd hos det medlemmet 
som leder den delen av administrasjonen som 
foretaket hører inn under. 


§ 9-17 Representasjon 
Styret representerer foretaket utad og inngår 


avtaler på kommunens eller fylkeskommunens 
vegne innenfor foretakets formål. 


Et styremedlem eller daglig leder kan gis 
representasjonsrett etter første ledd, enten i ved
tektene eller av styret. Styrets myndighet etter før
ste punktum kan begrenses i vedtektene. 


Daglig leder representerer foretaket utad i 
saker som faller innenfor daglig leders myndighet 
etter § 9-12. 


§ 9-18 Overskridelse av representasjonsretten 
Hvis noen som representerer foretaket utad, 


har overskredet sin myndighet, blir en avtale eller 
annen privatrettslig disposisjon ikke bindende for 
kommunen eller fylkeskommunen. Dette gjelder 
bare hvis den andre parten innså eller burde ha 
innsett at myndigheten ble overskredet, og at det 
derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposi
sjonen gjeldende. 


Kapittel 10. Parlamentarisk styreform 


§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk 
styreform 


Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om 
parlamentarisk styreform skal innføres i kommu
nen eller fylkeskommunen. Et slikt vedtak krever 
minst 2/3 av de avgitte stemmene. 


Skal et vedtak kunne treffes etter første ledd, 
må det forrige kommunestyret eller fylkestinget 
ha votert over et forslag om å innføre parlamenta
risk styreform før 1. januar i siste år av valgperio
den. 


Ny styreform må være satt i verk senest 1. 
januar i det andre hele året av valgperioden. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta 
å avvikle parlamentarisk styreform med alminne
lig flertall av de avgitte stemmene. Reglene i andre 
og tredje ledd gjelder på tilsvarende måte når par
lamentarisk styreform skal avvikles. 


§ 10-2 Kommuneråd og fylkesråd 
Et kommuneråd eller fylkesråd leder hen


holdsvis den kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjonen. Bestemmelser om kommune
direktøren gjelder på tilsvarende måte for kommu
nerådet og fylkesrådet hvis ikke noe annet er 
bestemt i lov. 


Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv om 
rådet skal opprettes etter reglene i § 10-4 eller 
§ 10-5. 


Personer som velges som medlem av kommu
neråd eller fylkesråd, skal fratre sine øvrige kom
munale eller fylkeskommunale verv i funksjonspe
rioden. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv 
velge settemedlemmer for andre verv enn kom
munestyre- eller fylkestingsmedlem for den perio
den personene er medlemmer av kommunerådet 
eller fylkesrådet. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv dele
gere vedtaksmyndighet til rådet i alle saker hvis 
ikke noe annet følger av lov. 


Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta 
at rådet kan gi enkeltmedlemmer ansvaret for å 
lede deler av administrasjonen. Medlemmer som 
har fått ansvar for å lede deler av administra
sjonen, kan få delegert myndighet av rådet til å 
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkes
tinget selv har bestemt noe annet. 


Rådet skal minst én gang i halvåret rapportere 
til kommunestyret eller fylkestinget om vedtak i 
saker som har prinsipiell betydning. 


§ 10-3 Møteplikt. Møte- og talerett 
Rådets medlemmer har møteplikt og talerett i 


kommunestyrets eller fylkestingets møter. 
Rådets leder har møte- og talerett i møter i 


andre kommunale eller fylkeskommunale orga
ner. Rådets leder kan la ett av de øvrige medlem
mene i rådet utøve denne retten på sine vegne. 
Også enkeltmedlemmer som har fått ansvaret for 
å lede deler av administrasjonen, har møte- og 
talerett i organer som behandler saker som hører 
inn under enkeltmedlemmets ansvarsområde. 


Møte- og taleretten for lederen og medlem
mene av rådet gjelder ikke for møter i kontroll
utvalget. Møte- og taleretten gjelder heller ikke 
når kommunestyrets eller fylkestingets egne 
organer behandler saker som gjelder organise
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ring av henholdsvis kommunestyrets, fylkestin
gets eller organenes egen virksomhet. 


§ 10-4 Valg av kommuneråd eller fylkesråd 
Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opp


rettes ved valg, velges rådet av henholdsvis kom
munestyret eller fylkestinget selv. 


Etter hvert kommunestyre- eller fylkestings
valg skal rådet velges i det konstituerende møtet. 


Hvis kommunestyret eller fylkestinget har 
vedtatt at rådet skal fratre, eller rådet har meddelt 
at det vil fratre, skal nytt råd velges senest i det 
neste møtet. Det samme gjelder hvis lederen av 
rådet fratrer. Rådet tiltrer straks det er valgt. 


Forslag til råd skal inneholde navn på leder, 
nestleder og øvrige medlemmer. Bestemmelsene 
om avstemninger i § 11-9 tredje ledd og om 
kjønnsmessig balanse i § 7-7 tredje ledd gjelder på 
tilsvarende måte. 


Hvis et medlem av rådet fratrer etter eget 
ønske eller etter ønske fra kommunestyret eller 
fylkestinget, skal rådet i førstkommende kommu
nestyremøte eller fylkestingsmøte foreslå ny sam
mensetning av rådet. Medlemmet som fratrer, 
fungerer i vervet inntil ny sammensetning er ved
tatt. 


§ 10-5 Utpeking av kommunerådsleder eller fylkes
rådsleder 


Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opp
rettes ved utpeking, skal ordføreren peke ut en 
kommunerådsleder eller fylkesrådsleder som skal 
danne nytt råd. Det samme gjelder når endringer i 
den parlamentariske situasjonen tilsier at det må 
dannes et nytt råd. 


Kommunerådslederen eller fylkesrådslederen 
setter selv sammen rådet. Bestemmelsene om 
kjønnsmessig balanse i § 7-7 tredje ledd gjelder på 
tilvarende måte når rådet skal settes sammen. 
Rådet trer i funksjon fra sitt konstituerende møte. 


Lederen av rådet kan når som helst endre sam
mensetningen av rådet. 


Medlemmer av rådet fratrer enten etter ønske 
fra lederen av rådet, kommunestyret eller fylkes
tinget, eller etter eget ønske. Hvis lederen av 
rådet fratrer, skal hele rådet fratre. 


Straks kommunerådet og fylkesrådet har kon
stituert seg eller endret sin sammensetning, sen
der det melding til kommunestyret eller fylkestin
get om hvordan rådet er sammensatt. 


§ 10-6 Politiske stillinger 
Kommunerådet eller fylkesrådet kan selv opp


rette politiske stillinger som er knyttet til rådet 
eller medlemmer av rådet. 


Personer som ansettes i slike politiske stillin
ger, skal fratre sine øvrige kommunale eller fyl
keskommunale verv i ansettelsesperioden. Kom
munestyret eller fylkestinget kan selv velge sette
medlemmer for andre verv enn kommunestyre
eller fylkestingsmedlem for den perioden perso
nene er ansatt i slike politiske stillinger. 


Ansettelsesforholdet opphører når rådet eller 
det medlemmet av rådet som stillingen er knyttet 
til, fratrer. 


Forslag til § 10-6 første ledd andre punktum fra 
mindretallet (Narud): 


Kommunestyret og fylkestinget må godkjenne 
nye politiske stillinger som er knyttet til rådet 
eller medlemmer av rådet. 


§ 10-7 Fratreden 
Forslag om at kommunerådet, fylkesrådet 


eller medlemmer av rådet skal fratre, må fremmes 
i henholdsvis kommunestyremøte eller fylkes
tingsmøte. Forslaget skal behandles i neste møte 
hvis ikke 2/3 av de møtende medlemmene krever 
at det blir stemt over forslaget i det møtet der for
slaget blir fremmet. 


Rådet skal melde fra om at det fratrer i kom
munestyremøte eller fylkestingsmøte. 


Rådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt 
råd er satt sammen. 


§ 10-8 Styrer 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi 


kommunerådet eller fylkesrådet myndighet til å 
opprette og velge medlemmer til styrer som på 
vegne av rådet skal lede deler av den kommunale 
eller fylkeskommunale virksomheten. 


Rådet fastsetter selv vedtektene for et slikt 
styre, og det kan gi styret myndighet til å treffe 
vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. 


Et styre kan omorganiseres og nedlegges i 
valgperioden, og hele styret eller deler av det kan 
velges på nytt. 


Medlemmer av et styre kan fratre vervet etter 
eget ønske. 


§ 10-9 Forslagsrett 
Medlemmer av kommunestyret og fylkestin


get kan fremme forslag som gjelder kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet, for kommu
nestyret eller fylkestinget. 


I samme valgperiode kan det ikke fremmes 
forslag med samme innhold som et tidligere for-
slag som er fremmet etter bestemmelsen her, 
eller med samme innhold som en sak som tidli
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gere er behandlet av kommunestyret, fylkestinget 
eller et av deres organer. 


Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv 
hvordan forslaget skal behandles. 


§ 10-10 Kontorlokaler og assistanse 
Grupper av kommunestyremedlemmer eller 


fylkestingsmedlemmer som ikke deltar i hen
holdsvis kommunerådet eller fylkesrådet, skal sik
res hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig 
assistanse til å kunne foreta egne utredninger. 


Forslag fra mindretallet (Narud): 
Kapittel 10 utgår. 


Kapittel 11. Saksbehandling i folkevalgte 
organer 


§ 11-1 Virkeområde 
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for 


kommunale og fylkeskommunale folkevalgte 
organer hvis ikke noe annet er bestemt i lov. 


For et styre i et kommunalt eller fylkeskom
munalt foretak gjelder bare § 11-3 andre og tredje 
ledd, § 11-4, § 11-5 og § 11-6. 


§ 11-2 Møte 
Folkevalgte organer skal behandle sine saker 


og treffe sine vedtak i møter. 
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis 


ett av følgende vilkår er oppfylt: 
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestin


get vedtar det. 
b) Organets leder mener det er nødvendig. 
c) Minst 1/3 av medlemmene krever det. 


Møter i folkevalgte organer ledes av organets 
leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 


Ethvert medlem kan stille spørsmål til lederen, 
også om saker som ikke står på sakslisten. 


§ 11-3 Innkalling og saksliste 
Lederen av et folkevalgt organ setter opp saks


liste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet 
skal sendes til organets medlemmer med rimelig 
varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over 
de sakene som skal behandles, og dokumentene i 
sakene. 


Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig 
måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller 
delvis lukket etter § 11-5. 


Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter 
som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være til
gjengelige for allmennheten. Den offentlige saks
listen skal ikke inneholde informasjon om en sak 


som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, jf. 
§ 11-5 andre ledd. En sak som kan behandles i luk
ket møte etter § 11-5 tredje ledd bokstav c, kan 
sladdes på den offentlige sakslisten. 


Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall 
vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak 
som er oppført på den utsendte sakslisten. 


Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak 
som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møte
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmene 
motsetter seg det. På tilsvarende måte kan orga
net fatte vedtak i en sak der saksdokumentene 
ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende med
lemmene motsetter seg det. 


§ 11-4 Møtebok 
Det skal føres møtebok for møter i alle folke


valgte organer. Møteboken skal inneholde opplys
ninger om 
a) tid og sted for møtet 
b) hvem som møtte og hvem som var fraværende 
c) hvilke saker som ble behandlet 
d) hvilke vedtak som ble truffet 
e) avstemningsresultat. 


En sak som angår en arbeidstakers tjenstlige 
forhold, jf. § 11-5 andre ledd, skal ikke omtales i 
møteboken som gjøres tilgjengelig for allmennhe
ten. Opplysninger om en sak som er behandlet i 
lukket møte etter § 11-5 tredje ledd bokstav c, kan 
sladdes i den møteboken som gjøres tilgjengelig 
for allmennheten. 


Hvis det blir vedtatt at et møte skal holdes for 
lukkede dører, skal hjemmelen for vedtaket også 
tas inn i møteboken. Det samme gjelder for ved
tak om at et medlem av organet er inhabilt. 


§ 11-5 Møteoffentlighet 
Enhver har rett til å være til stede i møter i fol


kevalgte organer. 
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte 


når det skal behandle en sak som angår en 
arbeidstakers tjenstlige forhold, eller som inne
holder opplysninger som er omfattet av lovbe
stemt taushetsplikt. 


Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte 
hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 
a) Hensynet til personvernet krever det. 
b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser 


tilsier det, og det vil komme frem opplysninger 
i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig 
innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i 
et dokument. 


c) Hensynet til saken tilsier det, og organet skal 
motta informasjon fra kommunens advokat. 
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Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer 
selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet 
skal behandle saker som er omtalt i andre ledd, 
skal møtet være lukket. 


Et folkevalgt organ eller møtelederen kan 
vedta at debatt om lukking av et møte skal holdes i 
lukket møte. Avstemning om eventuell lukking av 
et møte skal holdes i åpent møte. 


Forslag til § 11-5 tredje ledd ny bokstav d fra 
mindretallet (Bjørnå, Flåten, Hopsnes og Renslo): 
d) Hensynet til saksforberedende opplæring av 


medlemmene i organet tilsier det, og organet 
ikke skal realitetsbehandle en sak. 


§ 11-6 Lyd- og bildeopptak 
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker 


forstyrrende på gjennomføring av møtet, skal 
møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller 
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. 


§ 11-7 Fjernmøter 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv 


beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller 
fylkeskommunen skal ha adgang til å avholde 
møter som fjernmøte. 


Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter 
i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemid
ler likevel kan se, høre og kommunisere med 
hverandre. Unntak fra kravet om at møtedelta
kerne skal se hverandre, kan fastsettes i forskrift. 
Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også 
for fjernmøter. 


Et lukket møte kan ikke holdes som fjernmøte. 
Unntak fra dette kan fastsettes i forskrift. 


Departementet kan fastsette forskrifter om 
krav til gjennomføring av fjernmøte. 


§ 11-8 Hastesaker 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi for


mannskapet eller fylkesutvalget, et utvalg, eller 
kommunerådet eller fylkesrådet myndighet til å 
treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av 
et annet organ, der det er nødvendig å treffe et 
vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det 
organet som skulle ha avgjort saken. Melding om 
vedtak som er truffet i medhold av denne bestem
melsen, skal legges frem for det organet som 
skulle ha avgjort saken, i dette organets neste 
møte. 


Leder av et folkevalgt organ kan beslutte å 
behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte 
hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste 
møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til 


ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig 
at ekstraordinært møte anses som nødvendig. 


Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan med
lemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn 
etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets med
lemmer krever det, skal saken utsettes til ordi
nært møte kan holdes. 


Når en sak skal behandles skriftlig etter andre 
ledd, skal sakens dokumenter med forslag til ved
tak sendes samtidig til alle organets medlemmer. 
Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige med
lemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og 
til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehand
ling. 


§ 11-9 Vedtaksførhet og avstemninger 
For at et folkevalgt organ skal kunne treffe et 


vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha 
vært til stede under forhandlingene, og de må ha 
avgitt stemme i den aktuelle saken. 


Vedtak treffes med flertallet av de avgitte 
stemmene hvis ikke noe annet følger av denne 
loven eller av valgloven § 9-2 andre ledd eller § 9-3 
andre ledd. I andre saker enn valg er møtelede
rens stemme avgjørende hvis antall stemmer for 
og imot et forslag er likt. 


Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal 
behandles i kommunestyret eller i fylkestinget, 
skal medlemmene ved den endelige avstemnin
gen stemme over forslaget til økonomiplan eller 
årsbudsjett som helhet. Hvis det er fremmet flere 
alternative forslag, og ingen av disse får flertall 
ved første gangs avstemning, skal det deretter 
stemmes over bare de to forslagene som fikk flest 
stemmer ved første gangs avstemning. 


§ 11-10 Inhabilitet for folkevalgte 
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningslo


ven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 
folkevalgte organer, med de særregler som følger 
av bestemmelsen her. 


En folkevalgt som har vært med på å avgjøre 
eller forberede vedtaket i en sak som ansatt i kom
munen eller fylkeskommunen, er inhabil til 
senere å behandle den samme saken i et folke
valgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkes
kommunen. Første punktum gjelder ikke når 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regio
nal planstrategi og regional plan behandles i et fol
kevalgt organ. 


Når en klage skal behandles etter forvaltnings
loven § 28 andre ledd, gjelder følgende: En folke
valgt som har vært med på å treffe et vedtak eller 
har deltatt i saksforberedelsen av vedtaket, er 
inhabil til å delta i klageinstansens behandling av 
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vedtaket og til å delta i forberedelsen av saken for 
klageinstansen. 


En folkevalgt er ikke inhabil når det skal vel
ges personer til offentlige tillitsverv, eller når det 
skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 


§ 11-11 Fritak av personlige grunner 
En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å 


delta i behandlingen av en sak hvis personlige 
grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet 
avgjør selv om han eller hun skal fritas. 


§ 11-12 Reglement for saksbehandling 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv 


reglement med nærmere regler for saksbehand
lingen i folkevalgte organer. 


§ 11-13 Arkiv 
Departementet kan gi forskrifter om behand


ling, bevaring, ordning av og tilsyn med kommu
nenes og fylkeskommunenes arkiver. 


Tredje del. Innbyggerdeltakelse 


Kapittel 12. Innbyggerdeltakelse 


§ 12-1 Innbyggerforslag 
Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommu


nen kan fremme forslag som gjelder kommunens 
eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommune
styret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til 
forslaget hvis minst åtte prosent av innbyggerne 
står bak det. Underskrifter fra 1000 innbyggere er 
likevel alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller 
fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle 
forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommu
nens virksomhet. 


Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta 
stilling til forslaget senest seks måneder etter at 
det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke 
hvis forslaget blir henvist til behandling i forbin
delse med en pågående plansak etter plan- og byg
ningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om 
vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomfø
res som følge av forslaget. 


I samme valgperiode kan det ikke fremmes 
forslag med samme innhold som et tidligere inn
byggerforslag. Det kan heller ikke fremmes for-
slag med samme innhold som en sak som er 
behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i 
løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fyl
kestinget skal selv ta stilling til om forslaget kan 
fremmes. 


Et forslag som er fremmet etter reglene i 
denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommu


nestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages, med 
mindre retten til å klage følger av andre regler. 


§ 12-2 Folkeavstemninger 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv 


bestemme at det skal holdes rådgivende folkeav
stemninger om forslag som gjelder henholdsvis 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 


Fjerde del. Administrasjonen 


Kapittel 13. Administrasjonen 


§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 
Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv 


en kommunedirektør, som skal være leder av 
kommunens og fylkeskommunens administra
sjon. 


Kommunedirektøren skal lede den samlede 
kommunale eller fylkeskommunale administra
sjonen, med de unntak som følger av lov, og 
innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg 
kommunestyret eller fylkestinget gir. 


Kommunedirektøren skal påse at saker som 
legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig 
grunnlag for å treffe vedtak. 


Kommunedirektøren skal påse at vedtak som 
treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir 
oppmerksom på faktiske eller rettslige spørsmål 
som har sentral betydning for iverksettingen av 
vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte 
organet oppmerksom på det på en egnet måte. 


Kommunedirektøren har møte- og talerett i 
alle kommunale eller fylkeskommunale folke
valgte organer, med unntak av kontrollutvalget. 
Kommunedirektøren kan la en av sine underord
nede utøve denne retten på sine vegne. 


Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektø
ren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke 
har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunesty
ret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 


Kommunedirektøren har det løpende personal
ansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og tjenstlige reak
sjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. 


§ 13-2 Åremål 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv 


bestemme at ledende administrative stillinger skal 
være åremålsstillinger. Det samme gjelder for 
ombud. Åremålsperioden skal være minst seks år. 
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§ 13-3 Inhabilitet for ansatte 
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningslo


ven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 
kommunens og fylkeskommunens administra
sjon, med de særreglene som følger av bestem
melsen her. 


Når en klage skal behandles etter forvaltnings
loven § 28 andre ledd, gjelder følgende: En ansatt 
som har vært med på å treffe et vedtak eller har 
deltatt i saksforberedelsen av vedtaket, er inhabil 
til å delta i klageinstansens behandling av vedta
ket og til å delta i forberedelsen av saken for kla
geinstansen. 


Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, 
kan en direkte underordnet ansatt ikke delta i kla
geinstansens behandling av saken eller i forbere
delsen av saken for klageinstansen. 


§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folke
valgte organer 


Representanter for de ansatte i kommunen 
eller fylkeskommunen har møte- og talerett i fol
kevalgte organer når de behandler saker som gjel
der forholdet mellom kommunen og fylkeskom
munen som arbeidsgiver, og de ansatte. Hvis de 
ansatte er representert i styret for kommunalt 
eller fylkeskommunalt foretak etter kapittel 9, 
gjelder ikke bestemmelsen her. 


Representanter for de ansatte har ikke rett til å 
delta i behandlingen av saker som gjelder arbeids
givers forberedelser av forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler. 


Representanter for de ansatte har ikke møte
rett i kontrollutvalg eller i organer som behandler 
klagesaker etter forvaltningsloven § 28 andre 
ledd. Representanter for de ansatte i revisjonen 
har likevel møte- og talerett i kontrollutvalget når 
utvalget behandler saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen eller fylkeskommunen som 
arbeidsgiver, og de ansatte i revisjonen. 


Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter 
selv nærmere retningslinjer for de ansattes møte
rett. 


Femte del. Økonomi 


Kapittel 14. Økonomiforvaltning mv. 


§ 14-1 Overordnede bestemmelser om økonomifor
valtningen 


Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte 
sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen 
blir ivaretatt over tid. 


Kommuner og fylkeskommuner skal utar
beide samordnede og realistiske planer for egen 
virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets 
eller regionens utvikling. 


Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte 
sine finansielle midler og sin gjeld uten at det 
innebærer vesentlig finansiell risiko, og slik at 
kommunen eller fylkeskommunen kan innfri sine 
betalingsforpliktelser ved forfall. Kommuner og 
fylkeskommuner skal også forvalte sine finansi
elle midler slik at tilfredsstillende avkastning kan 
oppnås. 


§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta 


a) økonomiplanen og årsbudsjettet 
b) årsregnskapene og årsberetningene 
c) finansielle måltall for utviklingen av kommu


nens eller fylkeskommunens økonomi 
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomire


glement) 
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen 


(finansreglement). 


§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, års
regnskap og årsberetning 


Økonomiplanen for de neste fire årene og 
årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas 
før årsskiftet. 


Årsregnskapene og årsberetningene skal ved
tas senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. Hvert årsregnskap etter § 14-6 første ledd 
skal behandles samtidig med tilhørende årsberet
ning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan 
et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal 
dekkes inn. 


Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller 
til vedtak etter første og andre ledd. Kontrollutval
get skal uttale seg til kommunestyret eller fylkes
tinget om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til 
vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med par
lamentarisk styreform innstiller kommunerådet 
eller fylkesrådet til vedtak. 


Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, 
med alle forslag som foreligger, skal gjøres offent
lig minst 14 dager før kommunestyret eller fylkes
tinget behandler den. Dette gjelder ikke for inn
stillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller 
årsbudsjett. 


Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnska
pet, årsberetningen og saksdokumentene fra det 
innstillende organet skal sendes departementet til 
orientering. Dette gjelder også revisjonsberetnin
gen og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnska
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pet og årsberetningen. Departementet kan i for
skrift fastsette frister for oversendelse. 


§ 14-4 Økonomiplan og årsbudsjett 
Økonomiplanen skal angi hvordan kommune


planens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven 
§ 11-2 skal følges opp. 


Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise 
kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer 
og bevilgninger. De skal også vise utviklingen i 
kommunens eller fylkeskommunens økonomi, 
inkludert utviklingen i gjeld og andre vesentlige 
langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett 
skal angi årets opptak av lån. 


Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes 
opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 


Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett 
og et investeringsbudsjett. Økonomiplanen skal 
deles inn på samme måte. 


Økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens 
handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 
fjerde ledd. 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om bevilgningsoversikter, økono
miske oversikter og oversikter over utviklingen i 
gjeld. 


§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjett
styring 


Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret 
og fylkestinget og for underordnede organer. Før
ste punktum gjelder ikke for utbetalinger som 
kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig 
plikt til å foreta. 


Kommunedirektøren har fullmakt til å dispo
nere bevilgningene i årsbudsjettet innenfor det 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt. 


Kommunedirektøren skal minst to ganger i 
året rapportere til kommunestyret eller fylkestin
get om utviklingen i inntekter og utgifter, sam
menholdt med budsjettet. Hvis utviklingen tilsier 
vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal kommune
direktøren foreslå endringer i budsjettet. Kommu
nestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet 
når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om 
realisme og balanse. 


Hvis årsregnskapet legges frem med et mer
forbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektø
ren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal 
behandles av kommunestyret eller fylkestinget 
senest 30. juni. 


§ 14-6 Årsregnskap og bokføring 
Kommuner og fylkeskommuner skal utar


beide følgende årsregnskap: 
a) regnskap for kommunekassen eller fylkes


kommunekassen 
b) regnskap for hvert kommunalt eller fylkes


kommunalt foretak 
c)	 regnskap for andre virksomheter som er del 


av kommunen eller fylkeskommunen som 
rettssubjekt, og som har eget regnskap i med-
hold av lov eller forskrift 


d) samlet regnskap for kommunen eller fylkes
kommunen som juridisk enhet. 
Årsregnskapene skal bestå av et driftsregn


skap og et investeringsregnskap. Driftsregnska
pet og investeringsregnskapet skal ha samme inn
deling og oppstilling som årsbudsjettet. Årsregn
skapene skal også bestå av et balanseregnskap og 
noteopplysninger. 


Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar 
med følgende grunnleggende regnskapsprinsip
per: 
a) All tilgang på og bruk av midler i året skal 


fremgå av driftsdelen eller investeringsdelen. 
b) All tilgang på og bruk av midler skal regn


skapsføres brutto. 
c)	 Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas 


med i årsregnskapet for vedkommende år, 
enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. 


d) Hvis størrelsen på beløpet er usikkert, brukes 
beste estimat. 
Årsregnskapene skal føres i samsvar med god 


kommunal regnskapsskikk. 
Hvis et årsregnskap ved regnskapsavslutnin


gen viser et merforbruk i driftsregnskapet, skal 
merforbruket dekkes inn ved bruk av disposi
sjonsfond så langt det er tilgjengelige midler på 
fondet, før regnskapet avsluttes. Resterende mer
forbruk skal dekkes inn innenfor fristene i § 14-11. 


Hvis et årsregnskap ved regnskapsavslutnin
gen viser et mindreforbruk i driftsregnskapet, 
skal beløpet dekke inn eventuelle tidligere års 
merforbruk før regnskapet avsluttes. Resterende 
beløp skal avsettes til disposisjonsfond før regn
skapet avsluttes. 


Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifi
seres, dokumenteres og oppbevares i samsvar 
med lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring 
§§ 3 til 14. 


Årsregnskapene etter første ledd bokstav a til 
c skal avlegges senest 15. februar. Årsregnskapet 
etter første ledd bokstav d skal avlegges senest 1. 
mars. 







464	 NOU 2016: 4
 
Kapittel 32	 Ny kommunelov 

 
 


  


 


  


 


  


 


 


 


 


  


 


 


 


 
 


 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om årsregnskapene, regnskapsførin
gen, regnskapsavslutningen og bokføringen, og i 
spesielle tilfeller fastsette unntak fra bestemmel
sene i denne paragrafen. 


§ 14-7 Årsberetning 
Kommuner og fylkeskommuner skal utar


beide årsberetning for kommunens eller fylkes
kommunens samlede virksomhet. Det skal også 
utarbeides egen årsberetning for hvert kommu
nale eller fylkeskommunale foretak. 


Årsberetningene skal redegjøre for 
a) forhold som er viktige for å bedømme den øko


nomiske utviklingen og stillingen, og om den 
økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar 
den økonomiske handleevnen over tid 


b) vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og års
regnskapet 


c) tiltak som er iverksatt, og tiltak som planleg
ges iverksatt, for å sikre en høy etisk standard 


d) den faktiske tilstanden når det gjelder likestil
ling mellom kjønn i virksomheten 


e) tiltak som er iverksatt, og tiltak som planleg
ges iverksatt for å fremme likestilling og for å 
hindre forskjellsbehandling i strid med likestil
lingsloven, samt for å fremme formålet i diskri
mineringsloven om etnisitet, diskriminerings
og tilgjengelighetsloven og diskriminerings
loven om seksuell orientering. 


f)	 andre forhold som er av vesentlig betydning 
for virksomheten. 
Årsberetningene skal avlegges senest 31. 


mars. 


§ 14-8 Budsjett og regnskap mv. for regionråd og 
kommunalt oppgavefellesskap 


Regionråd etter kapittel 18 og kommunalt opp
gavefelleskap etter kapittel 19 skal utarbeide egen 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsbe
retning. 


Rådet i regionråd og representantskapet i opp
gavefellesskap fastsetter økonomiplanen, årsbud
sjettet, årsregnskapet og årsberetningen. 


Årsregnskapet til regionråd og oppgavefelles
skap som ikke er egne rettssubjekter, skal også 
innarbeides i kontorkommunens samlede års
regnskap etter § 14-6 første ledd bokstav d. 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om økonomiplanen, årsbudsjettet, 
årsregnskapet og årsberetningen for regionråd og 
oppgavefellesskap. 


§ 14-9 Skillet mellom drift og investering 
Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og 


driftsregnskapet skal bare finansieres av løpende 
inntekter. Departementet kan i forskrift fastsette 
nærmere regler om hvilke inntekter og utgifter 
som hører til i henholdsvis driftsdelen og investe
ringsdelen. 


Løpende inntekter som ikke benyttes i bud
sjettåret, skal avsettes til driftsfond. 


En andel av inntektene fra salg av aksjer skal 
regnes som løpende inntekter. Departementet 
kan i forskrift fastsette nærmere regler om hvor
dan andelen skal beregnes og nærmere vilkår for 
anvendelse av første punktum. 


Departementet kan i særlige tilfeller gi dispen
sasjon til å finansiere driften med inntekter fra rea
lisasjon av kapitalverdier. 


§ 14-10 Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet 
All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dek


ning i årets tilgang på midler. 
Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med 


et beløp som minst tilsvarer avdraget beregnet 
etter § 14-15 andre ledd. 


Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års mer
forbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i 
investeringsregnskapet etter reglene i § 14-11. 


Midler som etter lov eller avtale er reservert 
for særskilte formål, og som ikke benyttes i bud
sjettåret, skal avsettes til et bundet fond. 


Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er 
nødvendige for en god kommunal økonomiforvalt
ning. Investeringene skal over tid ha en egenfi
nansiering som ivaretar kommunens eller fylkes
kommunens økonomiske handleevne. 


Første til femte ledd gjelder på tilsvarende 
måte for hvert enkelt år som økonomiplanen 
omfatter. 


§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommune
kassen og fylkeskommunekassen 


Et merforbruk i driftsregnskapet til kommune
kassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes 
inn året etter at det oppstod. Hvis merforbruket 
ikke kan dekkes inn året etter at det oppstod, skal 
merforbruket dekkes inn senest det andre året 
etter at det oppstod. 


Kommunestyret eller fylkestinget kan i sær
lige tilfeller vedta at merforbruk i driftsregnskapet 
til kommunekassen eller fylkeskommunekassen 
skal dekkes inn senest fire år etter at det oppstod. 
Hvis de samfunnsmessige og økonomiske konse
kvensene av å dekke merforbruk etter første 
punktum vil bli uforholdsmessig store, kan depar
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tementet godkjenne vedtak om at merforbruk 
dekkes inn senest ti år etter at det oppstod. 


Et udekket beløp i investeringsregnskapet 
skal føres opp til dekning på investeringsbudsjet
tet året etter at det oppstod. 


§ 14-12 Inndekning av merforbruk i kommunale og 
fylkeskommunale foretak, regionråd og kommunale 
oppgavefellesskap 


Kommunalt og fylkeskommunalt foretak etter 
kapittel 9, regionråd etter kapittel 18 og kommu
nalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 skal dekke 
inn et merforbruk i driftsregnskapet året etter at 
det oppstod. Et udekket beløp i investeringsregn
skapet skal føres opp til dekning på investerings
budsjettet året etter at det oppstod. 


Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretak ikke er 
fullt ut dekket inn i regnskapet i året etter at mer
forbruket oppstod, skal kommunekassen eller fyl
keskommunekassen overføre det resterende belø
pet i budsjettet for det andre året etter at merfor
bruket oppstod. Hvis merforbruket i foretaket 
likevel ikke er dekket inn etter dette, skal kommu
nekassen eller fylkeskommunekassen overføre 
det resterende beløpet i budsjettet for det tredje 
året etter at merforbruket oppstod. Forrige punk-
tum gjelder på tilsvarende måte for de påfølgende 
årene inntil foretakets merforbruk er dekket inn. 


Andre ledd gjelder på tilsvarende måte for del
takerkommunene hvis et merforbruk i driftsregn
skapet til et regionråd eller oppgavefellesskap 
ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året etter 
at merforbruket oppstod. 


Hvis den enkelte deltakerkommunens ansvar 
for å bidra med midler til inndekning av merfor
bruk i regionråd eller oppgavefellesskap skal 
avvike fra den enkelte kommunens deltakeran
svar, må dette fastsettes i samarbeidsavtalen. 


§ 14-13 Finansforvaltning 
Finansreglementet etter § 14-2 bokstav e skal 


inneholde bestemmelser som 
a) hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å 


ta vesentlig finansiell risiko 
b) sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan 


innfris ved forfall 
c) bidrar til at tilfredsstillende avkastning kan 


oppnås. 
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, 


skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er 
nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko 
og for å sikre at løpende betalingsforpliktelser kan 
innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv 
endre finansreglementet. 


Kommunedirektøren skal minst to ganger i 
året rapportere til kommunestyret eller fylkestin
get om forvaltningen av finansielle midler og 
gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter 
årets utgang legge frem en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen 
av året. 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om finansreglementets innhold, inn
holdet i rapporteringen og krav til rutiner. 


En avtale som er inngått i strid med forbudet i 
§ 14-1 tredje ledd første punktum, er ikke gyldig 
hvis kommunens eller fylkeskommunens avtale
part kjente til eller burde ha kjent til at disposisjo
nen var i strid med forbudet. 


§ 14-14 Låneformål og vilkår for å ta opp lån 
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 


for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg 
og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan ikke 
tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som 
kompenseres etter lov om kompensasjon av mer
verdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å finansiere kjøp av alle aksjene i eiendomssel
skap. Det kan bare tas opp lån hvis eiendomssel
skapet ikke har 
a) annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å 


drifte denne 
b) vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn 


eiendommen 
c) andre ansatte enn daglig leder. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å innfri garantiansvar. Det kan bare tas opp lån 
hvis det er påkrevd for å kunne innfri garantifor
pliktelsen. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
til andre formål hvis det er særskilt hjemmel til 
det i annen lov. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å finansiere videre utlån. Det kan bare tas opp 
lån hvis 
a) kommunens eller fylkeskommunens låntaker 


skal bruke midlene til investeringer 
b) kommunens eller fylkeskommunens låntaker 


ikke driver næringsvirksomhet 
c) utlånet ikke innebærer vesentlig økonomisk 


risiko. 
Forrige punktum bokstav c gjelder ikke for lån til 
boligsosiale formål. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å ha nødvendig likviditet. 


Kommuner og fylkeskommuner kan refinansi
ere eksisterende lån. 
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En avtale om lån er ikke gyldig hvis kommu
nens eller fylkeskommunens långiver kjente til 
eller burde ha kjent til at låneopptaket er i strid 
med første til syvende ledd. 


Det kan bare tas opp lån innenfor rammene av 
det som kommunestyret eller fylkestinget har 
bestemt. Det kan bare tas opp lån etter første til 
femte ledd hvis tiltaket har hjemmel i bevilgning i 
årsbudsjettet. 


Kommuner og fylkeskommuner kan etablere 
eget lånefond. Bestemmelsene i denne paragrafen 
gjelder også for opptak av lån til lånefondet. 


Forslag til nye ledd i § 14-14 fra mindretallet 
(Flåten, Nordby og Ytterdahl): 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å finansiere engangstilskudd til investeringer 
som foretas av en annen kommune, fylkeskom
mune eller staten. Bestemmelsen gjelder bare for 
investeringer i tiltak som mottakeren av tilskuddet 
har et lovpålagt ansvar for. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å finansiere tilskudd til investeringer som fore
tas av et selskap der kommuner eller fylkeskom
muner har bestemmende innflytelse. Bestemmel
sen gjelder bare for investeringer i tiltak som 
kommuner eller fylkeskommuner har et lovpålagt 
ansvar for. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån 
for å finansiere tilskudd til investeringer i 
endringer på et annet rettssubjekts eiendom hvis 
det er nødvendig for å gjennomføre kommunale 
eller fylkeskommunale tiltak. 


§ 14-15 Mottatte avdrag på videreutlån. Avdrag på 
lån 


Mottatte avdrag på videreutlån kan i årsbud
sjettet bare finansiere avdrag på innlån eller nye 
utlån. 


Lån til formål som er nevnt i § 14-14 første til 
fjerde ledd, skal avdras årlig. Avdragene skal sam
let være minst lik størrelsen på årets avskrivnin
ger, justert for forholdet mellom størrelsen på 
lånegjelden og størrelsen på de avskrivbare 
anleggsmidlene. Avdraget skal justeres ut fra låne
gjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved 
inngangen av regnskapsåret. 


Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til 
å betale avdrag på lån til formål som er nevnt i 
§ 14-14 første til fjerde ledd, skal dette ikke redu
sere minimumsavdraget etter første ledd. 


§ 14-16 Garantier 
Denne bestemmelsen gjelder for kausjon eller 


annen økonomisk garanti som kommuner og fyl


keskommuner stiller for virksomhet som drives 
av andre enn kommunen eller fylkeskommunen 
selv. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille 
kausjon eller annen økonomisk garanti hvis det 
innebærer vesentlig økonomisk risiko. 


Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille 
kausjon eller annen økonomisk garanti for 
næringsvirksomhet. Kommuner og fylkeskommu
ner kan likevel garantere for gjeld de tidligere har 
hatt direkte ansvar for, når en virksomhet som 
kommunen eller fylkeskommunen tidligere har 
drevet selv, skilles ut i et selskap med begrenset 
ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. 
Det samme gjelder der en virksomhet som har 
vært drevet av et interkommunalt selskap med 
ubegrenset deltakeransvar, overføres til et selskap 
med begrenset ansvar. 


Vedtak om kausjon og annen økonomisk 
garanti skal godkjennes av departementet for at 
garantitilsagnet skal være gyldig. Ved godkjennin
gen skal departementet bare vurdere om garan
tien er i strid med andre og tredje ledd. En garanti 
som er godkjent av departementet, faller ikke bort 
som ugyldig selv om den er i strid med andre og 
tredje ledd. 


Garantier for små beløp er unntatt fra kravet 
om godkjenning. Departementet kan i forskrift 
fastsette grensen for garantier for små beløp. Et 
garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig hvis 
mottakeren av garantien kjente til eller burde ha 
kjent til at garantien er i strid med andre eller 
tredje ledd. 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om garantiers varighet og innholdet i 
garantivedtak. 


§ 14-17 Pantsetting for andres gjeld 
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pant


sette sine eiendeler til sikkerhet for andres økono
miske forpliktelser. Pantsetting i strid med første 
punktum er ikke gyldig. 


§ 14-18 Overdragelse av krav på skatter og avgifter 
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke 


overdra sine krav på skatter og avgifter til andre. 
En avtale om overdragelse av skatter og avgifter i 
strid med første punktum er ikke gyldig. 


§ 14-19 Motregning 
Den som skylder skatt, avgift eller gebyr til en 


kommune eller fylkeskommune, kan ikke gjøre 
opp dette ved motregning. 


En bank kan aldri få dekket sitt krav på en 
kommune eller fylkeskommune ved å motregne 
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kravet mot kommunens eller fylkeskommunens 
innskudd i banken. Kommuner og fylkeskommu
ner kan likevel inngå avtaler om konsernkonto 
med felles likviditetsdisponering. 


Motregning i strid med første og andre ledd er 
ikke gyldig. 


Kapittel 15. Selvkost 


§ 15-1 Beregning av selvkost 
Hvis det er fastsatt i annen lov at kommunale 


eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være 
større enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal 
selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde 
ledd. 


Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare 
merkostnaden som er knyttet til å yte tjenesten. 


Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende 
prinsipper: 
a) Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte 


transaksjoner og anskaffelseskost. 
b) Investeringskostnadene skal beregnes ut fra 


avskrivningene på investeringene og kalkula
toriske rentekostnader. 


c) Investeringskostnadene skal fordeles over den 
tiden investeringene forventes å være i bruk. 
Departementet kan i forskrift fastsette nær


mere regler om beregning av selvkost. 


Kapittel 16. Kommunenes og fylkeskommu
nenes rapportering til staten 


§ 16-1 Rapportering til statlige myndigheter 
(KOSTRA) 


Kommuner og fylkeskommuner skal rappor
tere opplysninger om økonomi, ressursbruk og 
tjenester til statlige myndigheter for bruk i nasjo
nale informasjonssystemer (KOSTRA). Kommu
ner og fylkeskommuner skal også rapportere opp
lysninger om lokale folkeavstemninger. 


Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om hva som skal rapporteres, og 
hvordan det skal rapporteres. 


§ 16-2 Kommunalt rapporteringsregister (KOR) 
Kommunalt rapporteringsregister skal gi en 


oversikt over rapporteringspliktene som staten 
ved lov eller vedtak har pålagt kommuner og fyl
keskommuner. Registeret skal være et virkemid
del for samordning og forenkling av rapporte
ringspliktene. 


Registeret skal inneholde informasjon om rap
porteringspliktene som er nevnt i første ledd. 
Registeret skal holdes løpende oppdatert, og inn
holdet i registeret skal være allment tilgjengelig. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler 
om hvilke opplysninger registeret skal inneholde. 


Rapporteringsplikter som nevnt i første ledd 
kan ikke gjøres gjeldende før de er publisert i 
kommunalt rapporteringsregister. Departemen
tet skal sende melding til registeret om nye rap
porteringsplikter og om endringer i gjeldende rap
porteringsplikter før de kan gjøres gjeldende. 
Departementet kan i forskrift gi unntak fra første 
og andre punktum. Departementet kan i forskrift 
også gi nærmere regler om hvordan meldingen 
skal gis, hvilke opplysninger som skal gis i mel
dingen og om registerets behandling av opplys
ningene. 


Departementet peker ut registerføreren som 
skal forvalte registeret på vegne av departemen
tet. 


Sjette del. Interkommunalt samarbeid 


Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid 


§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 
Kommuner og fylkeskommuner kan samar


beide om å utføre felles oppgaver (interkommu
nalt samarbeid). 


Et slikt samarbeid skal foregå gjennom region
råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommu
nesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjesel
skap, samvirkeforetak, forening eller på annen 
måte som det er rettslig adgang til. 


Kapittel 18. Regionråd 


§ 18-1 Regionråd 
To eller flere kommuner eller fylkeskommu


ner kan sammen opprette et regionråd for å 
behandle saker som går på tvers av kommune
eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkes
tingene vedtar selv å opprette et regionråd. 


Et regionråd kan ikke gis myndighet til å treffe 
vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse). 
Regionrådet kan likevel gis myndighet til å treffe 
denne typen vedtak om interne forhold i samarbei
det og til å forvalte tilskuddsordninger. 


Regionrådets navn skal inneholde ordet regi
onråd. 


Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsva
rende måte så langt de passer for regionråd. 


§ 18-2 Deltakeransvar 
Den enkelte deltakeren i regionrådet har ube


grenset økonomisk ansvar for sin andel av region
rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene 
utgjøre regionrådets samlede forpliktelser. 


Regionrådets kreditorer må først gjøre sitt 
krav gjeldende mot regionrådet. Hvis kreditor 
ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet 
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fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte delta
keren for dennes andel av forpliktelsen. En delta
keren som helt eller delvis har dekket sin andel av 
en fordring på regionrådet, kan straks kreve til
bake utlegget sitt fra regionrådet. 


En deltaker som trer ut av regionrådet, fortset
ter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de for
pliktelsene regionrådet har på det tidspunktet da 
deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis region
rådet oppløses. 


§ 18-3 Råd 
Rådet er regionrådets øverste organ. Samtlige 


deltakere (kommuner og fylkeskommuner) skal 
være representert med minst ett medlem i rådet. 
Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv 
sine medlemmer og minst like mange varamed
lemmer. Medlemmene og varamedlemmene skal 
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 
medlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i sam
arbeidsavtalen, velger rådet selv sin leder og nest
leder. 


Rådets medlemmer og varamedlemmer velges 
for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i samar
beidsavtalen. Den enkelte deltaker kan selv når 
som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmer og 
varamedlemmer de selv har valgt. Nye medlem
mer og varamedlemmer velges for resten av valg
perioden. 


Rådet kan selv opprette andre organer til sty-
ring av regionrådet. Medlemmene av slike orga
ner skal velges av rådet selv. 


§ 18-4 Samarbeidsavtale 
Når et regionråd opprettes, skal det inngås en 


skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i 
regionrådet. 


De enkelte kommunestyrene og fylkestingene 
i alle deltakerkommunene skal selv vedta samar
beidsavtalen og endringer i avtalen om forhold 
som er nevnt i fjerde ledd. 


Rådet vedtar selv endringer i samarbeidsavta
len om andre forhold enn de som er omtalt i fjerde 
ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de 
avgitte stemmene. Det kan avtales i samarbeidsav
talen at slike endringer skal vedtas av kommune
styret eller fylkestinget selv i samtlige deltaker
kommuner. 


Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmel
ser om 
a) hva som er regionrådets navn 
b) hvorvidt regionrådet er et eget rettssubjekt 
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltake


ren skal ha i rådet 
d) hvilke saker regionrådet skal kunne behandle 


e) hvilken myndighet som er lagt til regionrådet 
f) hva som er den enkelte deltakerens eierandel i 


regionrådet og ansvarsandel for regionrådets 
forpliktelser, hvis ansvarsandelen avviker fra 
eierandelen 


g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses, blant 


annet hvordan regionrådets arkiver skal opp
bevares etter at rådet er oppløst. 


Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap 


§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 
To eller flere kommuner eller fylkeskommu


ner kan sammen opprette et kommunalt oppga
vefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommune
styrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et 
oppgavefellesskap. 


Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet 
til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 
§ 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutø
velse). Oppgavefellesskapet kan likevel gis myn
dighet til å treffe denne typen vedtak om interne 
forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskudds
ordninger. 


Oppgavefellesskapets navn skal inneholde 
ordene kommunalt oppgavefellesskap. 


Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsva
rende måte så langt de passer for oppgavefelles
skap. 


§ 19-2 Deltakeransvar 
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppga


vefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for 
sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til 
sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesska
pets samlede forpliktelser. 


Oppgavefellesskapets kreditorer må først 
gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. 
Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 
dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den 
enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktel
sen. En deltaker som helt eller delvis har dekket 
sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, 
kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppga
vefellesskapet. 


En deltaker som trer ut av oppgavefellesska
pet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel 
av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på 
det tidspunktet da deltakeren trer ut. Det samme 
gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses. 


§ 19-3 Representantskap 
Representantskapet er oppgavefellesskapets 


øverste organ. Samtlige deltakere skal være repre
sentert med minst ett medlem i representantska
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pet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger 
selv sine medlemmer og minst like mange vara
medlemmer. I kommuner og fylkeskommuner 
med parlamentarisk styreform kan kommunesty
ret eller fylkestinget selv fastsette at rådet skal 
velge kommunens eller fylkeskommunens med
lemmer. 


Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsav
talen, velger representantskapet selv sin leder og 
nestleder. 


Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke 
være medlem av representantskapet. 


Representantskapets medlemmer og varamed
lemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. De enkelte delta
kerne kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut 
de medlemmene og varamedlemmene de selv har 
valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges 
for resten av valgperioden. 


Representantskapet kan selv opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet. Med
lemmene av slike organer skal velges av represen
tantskapet selv. 


§ 19-4 Samarbeidsavtale 
Når et oppgavefellesskap opprettes, skal det 


inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle 
deltakerne i oppgavefellesskapet. 


De enkelte kommunestyrene og fylkestingene 
i alle deltakerkommunene skal selv vedta samar
beidsavtalen og endringer i avtalen om forhold 
som er nevnt i fjerde ledd. 


Representantskapet i oppgavefellesskapet ved
tar selv endringer i samarbeidsavtalen om andre 
forhold enn de som er omtalt i fjerde ledd. Slike 
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av 
de avgitte stemmene. Det kan avtales i samar
beidsavtalen at slike endringer skal vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige 
deltakerkommuner. 


Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmel
ser om 
a) hva som er oppgavefellesskapets navn 
b) hvorvidt oppgavefelleskapet er et eget retts


subjekt 
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltake


ren skal ha i representantskapet 
d) hvilke oppgaver og myndighet som er lagt til 


oppgavefellesskapet 
e) hva som er deltakernes innskuddsplikt og plikt 


til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet 
f) hva som er den enkelte deltakerens eierandel i 


oppgavefellesskapet og ansvarsandel for felles
skapets forpliktelser, hvis ansvarsandelen avvi
ker fra eierandelen 


g) hvorvidt oppgavefellesskapet skal ha myndig
het til å ta opp lån 


h) hva oppgavefelleskapet skal rapportere til del
takerne om 


i) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
j) hvordan samarbeidet skal oppløses, blant 


annet hvordan regionrådets arkiver skal opp
bevares etter at rådet er oppløst. 


Kapittel 20. Vertskommune 


§ 20-1 Vertskommunesamarbeid 
En kommune kan overlate utførelsen av lovpå


lagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe 
vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse), til 
en vertskommune som er opprettet etter reglene i 
dette kapitlet. Dette gjelder bare hvis annen lov
givning ikke er til hinder for det. 


Bestemmelsen i første ledd gjelder på tilsva
rende måte for fylkeskommuner. 


§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid 
En kommune (samarbeidskommune) kan 


avtale med en annen kommune (vertskommune) 
at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe 
vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Dette gjelder på tilsvarende måte for vertskommu
nesamarbeid mellom fylkeskommuner. 


Kommunestyret eller fylkestinget delegerer 
selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i 
første ledd, ved å instruere kommunedirektøren i 
egen kommune eller fylkeskommune om å dele
gere myndigheten til kommunedirektøren i verts
kommunen. 


Folkevalgte organer i vertskommunen har 
ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i 
saker der myndigheten er delegert etter andre 
ledd. 


En samarbeidskommune kan gi vertskommu
nen instruks om hvordan den delegerte myndig
heten skal utøves i saker som bare gjelder samar
beidskommunen eller dens innbyggere. 


Hvis vertskommunen treffer vedtak etter dele
gert myndighet fra en samarbeidskommune, kan 
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter 
reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 


§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folke
valgt nemnd 


Kommuner som deltar i et vertskommunesam
arbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt 
nemnd i vertskommunen. Dette gjelder på tilsva
rende måte for vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner. 
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Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å 
treffe vedtak også i saker som har prinsipiell 
betydning. Det skal skje ved at kommunestyrene 
eller fylkestingene selv delegerer samme myndig
het til nemnda. Nemnda kan gi kommunedirektø
ren i vertskommunen myndighet til å treffe vedtak 
i saker som ikke har prinsipiell betydning. 


Hver av deltakerne i samarbeidet skal være 
representert med to eller flere representanter i 
nemnda. Nemnda velger selv leder og nestleder 
blant sine medlemmer. Det kan fastsettes i samar
beidsavtalen at ledervervet skal gå på omgang 
mellom deltakerne. 


Bestemmelsene for utvalg gjelder på tilsva
rende måte så langt de passer. 


Folkevalgte organer i vertskommunen har 
ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i til
feller der samarbeidskommunen har delegert 
myndighet til vertskommunen etter andre ledd. 


En samarbeidskommune kan gi vertskommu
nen instruks om hvordan den delegerte myndig
heten skal utøves i saker som bare gjelder samar
beidskommunen eller dens innbyggere. 


Hvis vertskommunen treffer vedtak etter dele
gert myndighet fra en samarbeidskommune, kan 
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter 
reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 


Der det i lov er satt en grense for antall med
lemmer i et folkevalgt organ, og representasjons
kravet i tredje ledd fører til at den felles nemnda 
får flere medlemmer enn det loven tillater, skal 
antall medlemmer reduseres på følgende måte: 
Det antallet medlemmer av nemnda som oversti
ger det tillatte maksimumet, skal ved loddtrek
ning tas ut av nemnda. Hvis denne fremgangsmå
ten fører til at en av deltakerkommunene i samar
beidet ikke blir representert i nemnda når saker 
fra denne deltakeren skal behandles, skal enda ett 
medlem tas ut og erstattes med et medlem fra 
denne deltakerkommunen. 


§ 20-4 Samarbeidsavtale 
Når et vertskommunesamarbeid opprettes, 


skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mel
lom deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 


De enkelte kommunestyrene eller fylkestin
gene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og endringer i avtalen om for-
hold som er nevnt i tredje og fjerde ledd. 


Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmel
ser om 
a) hvem som deltar i samarbeidet 
b) hvilken av deltakerne som er vertskommune 
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som 


skal legges til vertskommunen 


d) når oppgaver og myndighet skal overføres 
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne 


skal underrettes om 
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom 


samarbeidskommunene og vertskommunen 
skal foregå 


g) hvordan deltakere kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses 
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 


Avtaler om vertskommunesamarbeid med fel
les nemnd skal også inneholde bestemmelser om 
hvor mange representanter i nemnda hver enkelt 
deltaker skal ha. 


I et vertskommunesamarbeid mellom kommu
ner skal vertskommunen orientere fylkesmannen 
om at samarbeidet er opprettet. I et vertskommu
nesamarbeid mellom fylkeskommuner skal verts
kommunen orientere departementet om at samar
beidet er opprettet. 


§ 20-5 Klagebehandling i et administrativt verts
kommunesamarbeid 


Når en vertskommune fatter vedtak som kan 
påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, 
er klageinstansen den kommunen eller fylkes
kommunen som har delegert myndigheten. Admi
nistrasjonen i vertskommunen er da underinstans 
etter forvaltningsloven § 33 andre ledd. Adminis
trasjonen er også underinstans der det i lov er fast
satt at et statlig organ er klageinstans. 


Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter 
forvaltningsloven § 35 andre og tredje ledd. Stat
lige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 
som må anses som ugyldige. 


§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamar
beid med felles, folkevalgt nemnd 


Når det i et vertskommunesamarbeid med fel
les, folkevalgt nemnd treffes vedtak som kan 
påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, 
er klageinstansen en eller flere særskilte klage
nemnder som er oppnevnt av kommunestyrene 
eller fylkestingene i deltakerkommunene. Den fel
les, folkevalgte nemnda er da underinstans etter 
forvaltningsloven § 33 annet ledd. Nemnda er 
også underinstans der det i lov er fastsatt at et stat
lig organ er klageinstans. 


Hver av deltakerne skal være representert i en 
klagenemnd som er oppnevnt etter første ledd. 
Klagenemnda velger selv sin leder og nestleder. 
For øvrig gjelder bestemmelsene om utvalg så 
langt de passer. 


Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter 
forvaltningsloven § 35 annet og tredje ledd. Stat
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lige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 
som må anses som ugyldige. 


§ 20-7 Lovlighetskontroll 
Hvis et vedtak er truffet av vertskommunens 


organer på vegne av en samarbeidskommune, kan 
tre eller flere medlemmer i samarbeidskommu
nens kommunestyre eller fylkesting bringe vedta
ket inn for departementet for å få kontrollert om 
den er lovlig, jf. kapittel 28. 


Medlemmer av kommunestyret eller fylkestin
get i vertskommunen kan ikke kreve slik kontroll 
av vedtak som er truffet av vertskommunens orga
ner på vegne av en samarbeidskommune. 


§ 20-8 Oppløsning og uttreden 
Hvis deltakerne er enige om det, kan verts


kommunesamarbeidet oppløses med øyeblikke
lig virkning. 


Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si 
opp avtalen om vertskommunesamarbeid. Annen 
oppsigelsesfrist kan avtales. 


§ 20-9 Kontrollutvalgets myndighet i en verts
kommune 


Kontrollutvalget i vertskommunen fører kon
troll med virksomheten i vertskommunen på 
vegne av alle deltakerne i vertskommunesamar
beidet. 


§ 20-10 Statlig tilsyn med vertskommuner 
Pålegg eller sanksjoner fra statlige tilsyns


myndigheter skal rettes mot vertskommunen i til
feller der en samarbeidskommune har overlatt til 
en vertskommune å utføre lovpålagte oppgaver. 
Vertskommunen er ansvarlig for at pålegg eller 
sanksjoner blir fulgt opp. 


Hvis en oppgave er delegert til vertskommu
nen, gjelder § 31-3 første ledd på tilsvarende måte 
ovenfor vertskommunen. 


Kapittel 21. Representasjon av begge kjønn i 
styret i aksjeselskaper 


§ 21-1 Representasjon av begge kjønn i styret 
Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon 


av begge kjønn i styret gjelder på tilsvarende måte 
for aksjeselskap der kommuner og fylkeskommu
ner til sammen eier minst 2/3 av aksjene. Departe
mentet kan gi forskrifter om at reglene i første 
punktum også skal gjelde for aksjeselskaper som 
kommuner eller fylkeskommuner eier under 2/3 
av, når resten av selskapet er eid av staten, eller 
selskaper som direkte eller indirekte er heleid av 
staten. 


Departementet kan i forskrift gi nærmere 
regler om gjennomføringen av valg av styremed
lemmer som skal velges av og blant de ansatte i 
selskaper som er nevnt i første ledd. 


Syvende del. Egenkontroll 


Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets 
kontrollansvar 


§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontroll
ansvar 


Kommunestyret og fylkestinget har det øver
ste ansvaret for å kontrollere kommunens og fyl
keskommunens virksomhet. 


Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at 
enhver sak skal legges frem til orientering eller 
avgjørelse. 


Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre 
vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer 
eller administrasjonen, hvis disse selv kunne ha 
omgjort vedtaket. 


Kapittel 23. Kontrollutvalg 


§ 23-1 Kontrollutvalget 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et 


kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 
deres vegne. 


Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
leder, nestleder og øvrige medlemmer til utvalget. 
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett 
medlem skal velges blant kommunestyrets eller 
fylkestingets medlemmer. 


Utelukket fra valg er 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlem og varamedlem av formannskap eller 


fylkesutvalg 
c) medlem og varamedlem av folkevalgt organ 


med beslutningsmyndighet 
d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlem og varamedlem av kommunestyreko


mite eller fylkestingskomite 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkes


kommunen 
g) person som har en ledende stilling eller som 


er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommu
nen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 


h) person som har en ledende stilling eller som 
er medlem eller varamedlem av styret i et regi
onråd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 
Kommunestyret og fylkestinget kan når som 


helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis 
ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes 
ut, skal alle medlemmer velges på nytt. 
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§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 
Kontrollutvalget skal påse at 


a) kommunens eller fylkeskommunens regnska
per blir revidert på en betryggende måte 


b) det føres kontroll med at den økonomiske for
valtningen foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak 


c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommu
nens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
med selskaper kommunen eller fylkeskommu
nen har eierinteresser i 


d) det føres kontroll med forvaltningen av kom
munens eller fylkeskommunens eierinteresser 
i selskaper mv. (eierskapskontroll) 


e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget 
treffer ved behandlingen av revisjonsrappor
ter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 


kommunestyret og fylkestinget når utvalgets 
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av 
de andre medlemmene i utvalget utøve denne ret
ten på sine vegne. 


Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller 
fylkeskommunen legger frem enhver opplysning, 
redegjørelse eller dokument når utvalget finner 
det nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrol
lutvalget kan også foreta undersøkelser som det 
mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til 
hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 


Kontrollutvalget har rett til å være til stede i 
lukkede møter i folkevalgte organer i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kommunestyret eller fyl
kestinget kan selv bestemme at denne retten ikke 
gjelder lukkede møter i kommunestyret, fylkestin
get, kommunerådet eller fylkesrådet. 


Departementet kan gi forskrifter om kontroll
utvalgets oppgaver og saksbehandling. 


§ 23-3 Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 


systematiske vurderinger av økonomi, produktivi
tet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperi
oden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan som viser hvilke områder det 
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner på. Pla
nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvur
dering av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet og selskaper med sikte på å finne ut 
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 


Planen skal vedtas av kommunestyret eller fyl
kestinget selv. Kommunestyret eller fylkestinget 


kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer 
i planen. 


§ 23-4 Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om 


den som utøver kommunens eller fylkeskommu
nens eierinteresser, gjør dette i samsvar med 
lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkes
tingets vedtak og anerkjente prinsipper for eier
styring. 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperi
oden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller 
som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
og fylkeskommunens eierskap med sikte på å 
finne ut hvor det er størst behov for eierskapskon
troll. 


Planen skal vedtas av kommunestyret eller fyl
kestinget selv. Kommunestyret eller fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer 
i planen. 


§ 23-5 Rapportering til kommunestyret eller fylkes
tinget 


Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I 
kontrollsaker som skal oversendes til kommune
styret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren 
gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 
behandler saken. 


§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 
Kommunens eller fylkeskommunens kontroll


utvalg kan kreve å få de opplysningene det tren
ger for å gjennomføre sin kontroll, fra 
a) interkommunalt selskap etter lov 29. januar 


1999 nr. 6 
b) regionråd etter § 18-1 
c) kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkes


kommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkom
munale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 


Slike opplysninger kan kreves fra selskapets dag
lige leder, fra styret og fra den valgte revisoren for 
selskapet. 


Kontrollutvalget kan selv bestille undersøkel
ser i selskapet hvis det er nødvendig. 


Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette 
regler om kontrollutvalgets kontroll med forvalt
ningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, 
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og fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sen
des til kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget skal varsles om møter i gene
ralforsamling, representantskap og tilsvarende 
organer og har rett til å være til stede i disse 
møtene. 


Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å 
bestille undersøkelser etter første og andre ledd 
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virk
somheter som utfører oppgaver på vegne av kom
munen eller fylkeskommunen. Innsynet og under
søkelsene skal imidlertid bare omfatte det som 
trengs for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 


§ 23-7 Sekretariatet 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge 


for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 


Sekretariatet skal påse at de sakene som 
behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utre
det, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommu
nens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller dem som utfører revisjon for kommunen 
eller fylkeskommunen. 


Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen 


som har andre arbeidsoppgaver enn å være 
sekretær for kontrollutvalget 


b) den som utfører revisjon for den aktuelle kom
munen eller fylkeskommunen 


c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunesty
ret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen 
eller fylkeskommunen. 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kon


trollutvalget, er direkte underordnet kontrollutval
get og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
utvalget gir. 


Kommunestyret eller fylkestinget velger selv 
sekretær for kontrollutvalget, etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 


Forslag til § 23-7 fra mindretallet (Haugland, 
Hopsnes og Narud): 


Tredje ledd bokstav a skal lyde: 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen 


som har andre arbeidsoppgaver enn å utføre 
revisjon eller å være sekretær for kontrollut
valget 


Tredje ledd bokstav b utgår og bokstav c blir 
bokstav b. 


Kapittel 24. Revisjon 


§ 24-1 Valg av revisor 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv 


om kommunen eller fylkeskommunen skal 
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med 
annen revisor. 


Kommunestyret eller fylkestinget velger selv 
revisor. 


Vedtak etter første og andre ledd treffes etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 


Rådet i et regionråd og representantskapet i et 
kommunalt oppgavefellesskap velger regnskaps
revisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samar
beidsavtalen. 


Forslag til § 24-1 første ledd fra mindretallet 
(Narud): 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv 
om kommunen eller fylkeskommunen skal 
ansette egne revisorer eller delta i interkommu
nalt samarbeid om revisjon. Revisjonens oppgave 
er å gjennomføre løpende kontroll med kommu
nens eller fylkeskommunens forvaltning. 


§ 24-2 Revisjonens ansvar og myndighet 
Revisjonen skal utføre regnskapsrevisjon, for


valtningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kon
troll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 


Revisor skal planlegge, gjennomføre og rap
portere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk. 


Kommunens og fylkeskommunens revisor 
skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av 
sin revisjon til kontrollutvalget. 


Revisor kan kreve at kommunen eller fylkes
kommunen legger frem enhver opplysning, rede
gjørelse eller dokument når han eller hun finner 
det nødvendig for å utføre sine oppgaver. Revisor 
kan også foreta undersøkelser som han eller hun 
mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til 
hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 


Revisor har taushetsplikt etter forvaltningslo
ven §§ 13 til 13 e. 


Departementet kan gi forskrifter om revisors 
plikter, kvalifikasjoner, skifte av revisor og 
begrensninger i revisors taushetsplikt. 


§ 24-3 Revisors møterett, opplysningsplikt osv. 
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller 


hennes stedfortreder har møte- og talerett i kon
trollutvalgets møter. Revisor har rett til å få 
uttalelsene sine protokollert. 
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Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller 
hennes stedfortreder har møteplikt i kommune
styrets eller fylkestingets møter når kommunesty
ret eller fylkestinget skal behandle saker som er 
knyttet til revisors oppdrag. 


For øvrig har oppdragsansvarlig revisor eller 
hans eller hennes stedfortreder møterett i kom
munestyret eller fylkestinget. 


Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysnin
ger om kommunen eller fylkeskommunen som 
han eller hun har fått kjennskap til under revisjo
nen, hvis et medlem av kommunestyret, fylkestin
get eller kontrollutvalget krever det. 


Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi 
informasjon til et medlem av kommunestyret, fyl
kestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve 
å få gi sitt svar i et møte. 


§ 24-4 Revisors uavhengighet og vandel 
Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 
Departementet kan gi forskrifter om krav til 


revisors uavhengighet og vandel. 


§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold 
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er 


avlagt i samsvar med lov og forskrift. 
Revisor skal vurdere om registrering og doku


mentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar 
med lov og forskrift. 


Revisor skal vurdere om årsberetningen inne
holder de opplysningene som lov og forskrift kre
ver. Revisor skal vurdere om opplysningene i års
beretningen om økonomi stemmer overens med 
årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberet
ningen gir dekkende opplysninger om vesentlige 
avvik fra årsbudsjettet, også om vesentlige avvik 
fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser 
for bruken av bevilgningene. 


Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å 
forebygge og avdekke misligheter og feil. 


§ 24-6 Revisors plikter ved utførelsen av regnskaps
revisjon 


Revisor skal se etter om den økonomiske 
internkontrollen er ordnet på en betryggende 
måte. 


Revisor skal vurdere risikoen for at årsregn
skapet ikke gir riktig informasjon som følge av 
misligheter og feil, og innhente informasjon som 
gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det 
foreligger lov- og forskriftsbrudd som er av 
vesentlig betydning for årsregnskapet. 


Revisor skal vurdere risikoen for brudd på 
kommunestyrets eller fylkestingets premisser for 
bruken av bevilgningene og innhente informasjon 


som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om 
årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra 
disse premissene. 


§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 
Revisor skal gi skriftlige meldinger om føl


gende: 
a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnska


pet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og doku


mentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske 


internkontrollen 
d) manglende redegjørelse i årsberetningen for 


vesentlige avvik mellom årsregnskapet og 
regulert budsjett 


e) enhver mislighet 
f)	 hvorfor han eller hun ikke har skrevet under 


på oppgaver som kommunen eller fylkeskom
munen skal sende til offentlige myndigheter, 
og som revisor etter lov eller forskrift skal 
bekrefte 


g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsopp
draget. 
Meldinger som nevnt i første ledd bokstav a til 


d skal sendes i nummerte brev til kommunedirek
tøren, med kopi til kontrollutvalget. Hvis revisor 
mener at det foreligger særlige grunner, skal bre
vet sendes til kontrollutvalget, med kopi til kom
munedirektøren. 


Meldinger som nevnt i første ledd bokstav e til 
g skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren. 


Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir 
kjent med misligheter, skal han eller hun straks 
melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når 
saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor 
sende et nytt brev til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 


Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering 
til kontrollutvalget om meldinger som er tatt opp i 
nummererte brev, og om hvilke feil og mangler 
som ikke er rettet opp. 


§ 24-8 Revisjonsberetning 
Regnskapsrevisor skal avgi revisjonsberetning 


til kommunestyret eller fylkestinget senest 15. 
april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, for
mannskapet eller fylkesutvalget, og til kommune
direktøren. Revisjonsberetning skal avgis selv om 
årsregnskapet eller årsberetningen ikke fore
ligger eller er ufullstendig. 


I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg 
om følgende: 
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a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov 
og forskrift 


b) om registrering og dokumentasjon av regn
skapsopplysninger er i samsvar med lov og 
forskrift 


c) om det er gitt opplysninger i årsberetningen 
som lov og forskrift krever 


d) om opplysningene i årsberetningen om øko
nomi stemmer overens med årsregnskapet 


e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opp
lysninger om vesentlige budsjettavvik. 
Hvis revisor modifiserer sin konklusjon i revi


sjonsberetningen, skal årsaken beskrives. Hvis 
revisor mener at årsregnskapet eller årsberetnin
gen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 


Revisjonsberetningen skal også omfatte andre 
forhold som revisor mener det er nødvendig å 
opplyse om i henhold til god kommunal revisjons
skikk. 


§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi
forvaltningen 


Regnskapsrevisor skal se etter om kommu
nens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risiko
og vesentlighetsvurdering, som skal legges frem 
for kontrollutvalget. 


Revisor skal innhente informasjon som gir til
strekkelig grunnlag for å vurdere om det fore
ligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, som 
er av vesentlig betydning for økonomiforvaltnin
gen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig 
uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommu
nedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
Uttalelsen skal utformes i samsvar med god kom
munal revisjonsskikk. 


§ 24-10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 
Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i 


selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte 
så langt de passer for kommunens eller fylkes
kommunens revisor. 


Kapittel 25. Internkontroll 


§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommu
nen 


Kommunedirektøren i kommunen og fylkes
kommunen skal føre systematisk kontroll med 
administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, 
forskrifter og vedtak følges. 


Ved internkontroll etter første ledd skal kom
munedirektøren 


a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens 
hovedoppgaver, mål og organisering 


b) tilpasse kontrollen til virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold 


c) følge opp avvik og risiko for avvik som er 
avdekket gjennom internkontrollen 


d) dokumentere kontrollen i den formen og det 
omfanget som er nødvendig og formålstjenlig 


e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige pro
sedyrer og andre tiltak for kontroll. 


§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestin
get om internkontroll og statlig tilsyn 


Kommunedirektøren skal rapportere til kom
munestyret og fylkestinget om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn. Det skal rapporte
res minst én gang i året. 


§ 25-3 Statlig tilsyn med internkontrollen 
Departementet kan føre tilsyn med at kommu


nene og fylkeskommunene oppfyller kravet til 
internkontroll etter § 25-1. Det kan bare føres til
syn med internkontroll som gjelder kommuneplik
ter, det vil si plikter som bare er pålagt kommu
nene eller fylkeskommunene. Reglene i kapittel 
31 gjelder for slikt tilsyn. 


Kapittel 26. Kommunalt og fylkeskommunalt 
tilsyn 


§ 26-1 Gjennomføring av lovpålagt kommunalt og 
fylkeskommunalt tilsyn 


Hvis kommunen eller fylkeskommunen skal 
gjennomføre lovpålagt tilsyn med egen virksom
het eller eiendom, skal kommunen legge til rette 
for at likebehandling sikres, og at kommunens til
syn blir så uavhengig som mulig. 


Forslag til nytt andre punktum i § 26-1 fra ett 
mindretall (Flåten og Nordby): 


Det skal dokumenteres at likebehandling og 
uavhengighet blir ivaretatt. 


Forslag til § 26-1 fra et annet mindretall (Halvor
sen, Hopsnes, Narud og Stokstad): 


Paragrafen utgår. 


Kapittel 27. Eierstyring 


§ 27-1 Eierskapsmelding 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én 


gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmel
ding som skal vedtas av kommunestyret eller fyl
kestinget selv. 


Eierskapsmeldingen skal inneholde 
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a) kommunens eller fylkeskommunens prinsip
per for eierstyring 


b) oversikt over selskaper, kommunale eller fyl
keskommunale foretak og andre virksomheter 
som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresse eller tilsvarende interesse i 


c) kommunens eller fylkeskommunens formål 
med selskaper, kommunale eller fylkeskom
munale foretak og andre virksomheter som 
kommunen eller fylkeskommunen har eierin
teresse eller tilsvarende interesse i. 


Åttende del. Statlig kontroll og tilsyn 


Kapittel 28. Lovlighetskontroll 


§ 28-1 Lovlighetskontroll 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret 


eller fylkestinget kan sammen kreve at departe
mentet kontrollerer om et vedtak er lovlig (lovlig
hetskontroll). Et slikt krav må fremmes innen tre 
uker fra vedtaket ble truffet. Fristen skal beregnes 
etter reglene i forvaltningsloven § 30. Kravet må 
fremmes for det organet som traff vedtaket. Hvis 
organet opprettholder vedtaket, skal saken sen
des til departementet. 


Hvis særlige grunner tilsier det, kan departe
mentet på eget initiativ kontrollere om et vedtak 
er lovlig. 


§ 28-2 Hva kan lovlighetskontrolleres 
Følgende kan lovlighetskontrolleres: 


a) endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt 
organ eller den kommunale eller fylkeskom
munale administrasjonen 


b) vedtak om et møte skal holdes for åpne eller 
lukkede dører 


c) vedtak om inhabilitet. 
Følgende kan ikke lovlighetskontrolleres: 


a) andre prosessledende avgjørelser enn de som 
er omtalt i første ledd bokstav b og c 


b) vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed 
c) om vedtak er i strid med bestemmelser gitt i 


eller i medhold av lov om offentlige anskaffel
ser. 


§ 28-3 Innholdet i lovlighetskontrollen 
Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til 


om vedtaket 
a) har et lovlig innhold 
b) er truffet av noen som har myndighet til å 


treffe et slikt vedtak 
c) er blitt til på lovlig måte. 


Lovlighetskontrollen etter § 28-1 første ledd 
kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt 
opp i saken. Ved lovlighetskontroll etter § 28-1 


andre ledd bestemmer departement omfanget av 
kontrollen. 


Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de 
offentligrettslige sidene ved vedtaket. 


Departementet skal oppheve vedtaket hvis det 
er gjort feil som gjør det ugyldig. 


Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettel
sen av vedtaket utsettes. Følgende organer kan 
likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes 
før lovlighetskontrollen er gjennomført: 
a) organet som traff vedtaket 
b) et kommunalt eller fylkeskommunalt organ 


som er overordnet vedtaksorganet 
c) departementet. 


§ 28-4 Opplysningsplikt 
Departementet kan kreve at kommunen og fyl


keskommunen gir opplysninger om enkeltsaker 
eller sider av kommunens og fylkeskommunens 
virksomhet. Departementet har rett til innsyn i 
alle kommunale og fylkeskommunale saksdoku
menter. 


Kapittel 29. Statlig kontroll med kommuner 
og fylkeskommuner med økonomisk 
ubalanse (ROBEK) 


§ 29-1 ROBEK-registeret 
Departementet skal føre et register (ROBEK) 


over alle kommuner og fylkeskommuner som 
oppfyller minst ett av følgende vilkår: 
a) Driftsbudsjettet er vedtatt med merforbruk. 
b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med 


merforbruk. 
c)	 Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet 


eller driftsregnskapet viser at et merforbruk 
skal dekkes inn over flere enn to år etter at 
merforbruket oppstod. 


d) Driftsregnskapet til kommunekassen eller fyl
keskommunekassen viser et akkumulert mer
forbruk som er større enn tre prosent av 
driftsinntektene. 


e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke 
vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov 
eller forskrift, eller innen fristen som departe
mentet har fastsatt etter at økonomiplanen 
eller årsbudsjettet eventuelt er opphevet etter 
lovlighetskontroll. 


f)	 Årsregnskapet til kommunekassen eller fyl
keskommunekassen er ikke vedtatt innen de 
fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller 
innen fristen som departementet har fastsatt 
etter at årsregnskapet eventuelt er opphevet 
etter lovlighetskontroll. 
Hvis et av vilkårene er oppfylt, kan departe


mentet for hvert tilfelle avgjøre at kommunen eller 
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fylkeskommunen likevel ikke skal registreres i 
ROBEK-registret. Dette gjelder bare hvis det etter 
departementets vurdering er åpenbart at det ikke 
er behov for å kontrollere kommunens eller fyl
keskommunens årsbudsjett og låneopptak. 


§ 29-2 ROBEK-registerets betydning for tredjeperson 
Registeret skal være allment tilgjengelig. 
Når det er avgjørende for en tredjepersons 


rettsstilling om tredjepersonen kjente til eller ikke 
kjente til et forhold, skal det som står i registeret, 
regnes som kjent for denne tredjepersonen. 


§ 29-3 Departementets kontroll med årsbudsjett og 
låneopptak 


Departementet skal for kommuner og fylkes
kommuner i ROBEK-registeret 
a) kontrollere lovligheten av kommunens eller 


fylkeskommunens årsbudsjett 
b) godkjenne kommunens eller fylkeskommu


nens vedtak om å ta opp lån 
c) godkjenne kommunens eller fylkeskommu


nens vedtak om å inngå langsiktige avtaler om 
leie av bygninger, anlegg og varige driftsmid
ler. 
Departementet godkjenner vedtak om lån 


etter første ledd bokstav b ved å fastsette en øvre 
ramme for nye låneopptak for budsjettåret. Depar
tementet kan fastsette vilkår for bruken av låne
rammen hvis det er nødvendig av hensyn til kom
munens eller fylkeskommunens økonomi. 


Departementet kan ikke godkjenne vedtak 
etter første ledd bokstav b og c før kommunen 
eller fylkeskommunen er ført inn i ROBEK-regis
teret. 


En avtale om lån er ikke gyldig hvis kommu
nens eller fylkeskommunens långiver kjente til 
eller burde ha kjent til at låneopptaket går utover 
lånerammen eller er i strid med vilkår for bruk av 
lånerammen som departementet har fastsatt etter 
andre ledd. En langsiktig leieavtale som nevnt i 
første ledd bokstav c er ikke gyldig uten departe
mentets godkjenning. 


§ 29-4 Kommunens og fylkeskommunens oriente
ringsplikt og tiltaksplikt 


Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK
registret skal, før de inngår avtaler, orientere sine 
avtaleparter om at vedtak om lån og langsiktige 
leieavtaler skal godkjennes av departementet. Før 
de inngår avtaler, skal de også dokumentere over-
for sine avtaleparter at avtalene er innenfor låne


rammen og eventuelle vilkår for bruken av låne
rammen som departementet har fastsatt. 


Kommunestyret eller fylkestinget skal fast
sette en tiltaksplan som sikrer at økonomien brin
ges i balanse. 


Hvis kommunen eller fylkeskommunen opp
fyller vilkåret i § 29-1 første ledd bokstav a, b eller 
e, skal tiltaksplanen fastsettes senest 30. juni. Hvis 
kommunen eller fylkeskommunen oppfyller vilkå
ret i § 29-1 første ledd bokstav c, d eller f, skal til
taksplanen fastsettes senest 31. desember. 


Tiltaksplanen skal sendes departementet så 
snart som mulig. 


Kapittel 30. Utlegg og konkurs. Betalingsinn
stilling og statlig tilsynsnemnd 


§ 30-1 Utlegg og arrest, konkurs og gjeldsforhandling 
Det kan ikke tas utlegg eller arrest i en kom


munes eller fylkeskommunes eiendeler. 
En kommune eller fylkeskommune kan ikke 


tas under konkursbehandling eller åpne gjeldsfor
handling etter konkursloven. 


§ 30-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning 
av tilsynsnemnd 


Hvis en kommune eller fylkeskommune på 
grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigå
ende, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommu
nestyret eller fylkestinget selv å treffe vedtak om 
betalingsinnstilling. Melding om et slikt vedtak 
skal straks sendes til departementet. 


Hvis det ikke blir truffet vedtak etter første 
ledd, kan departementet vedta betalingsinnstilling 
for den kommunen eller fylkeskommunen det 
gjelder. 


Departementet skal kunngjøre betalingsinn
stillingen i pressen og i Norsk Lysingsblad. Hvis 
kommunen eller fylkeskommunen har ett eller 
flere kommunale eller fylkeskommunale foretak 
etter kapittel 9, skal departementet sende melding 
om betalingsinnstilling også til Foretaksregiste
ret. 


Når det er truffet vedtak om betalingsinnstil
ling, skal departementet straks oppnevne en til
synsnemnd for kommunen eller fylkeskommu
nen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren eller 
fylkesordføreren, kommunedirektøren og tre eller 
flere medlemmer som er oppnevnt av departe
mentet. Hvis kommunen eller fylkeskommunen 
har parlamentarisk styreform, skal kommunen 
eller fylkeskommunen representeres av ordføre
ren eller fylkesordføreren og kommunerådets 
eller fylkesrådets leder. 
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§ 30-3 Utbetalinger etter vedtak om betalingsinnstil
ling 


Så lenge betalingsinnstillingen gjelder, skal 
ingen utbetalinger foretas uten godkjenning eller 
fullmakt fra tilsynsnemnda. Utbetalinger til føl
gende formål skal foretas først: 
a) utbetalinger som er nødvendige for at kommu


nen og fylkeskommunen skal oppfylle lovpå
lagte forpliktelser overfor enkeltpersoner 


b) utbetalinger av lønn, pensjon og annen godt
gjøring til kommunens eller fylkeskommu
nens ansatte og folkevalgte i heltidsverv, 
utbetalinger av bidrag til lønn til andres 
ansatte som kommunen eller fylkeskommu
nen er forpliktet til å dekke, og utbetalinger 
som gjelder fordringer som er nevnt i dek
ningsloven §§ 9-3 og 9-4 


c) utbetalinger som er nødvendige for å unngå 
fare for betydelig økonomisk tap eller vesent
lige skadevirkninger. 
Renter, inkasso- og saksomkostninger knyttet 


til fordringer som har fortrinnsrett etter første 
ledd, har samme fortrinnsrett som hovedfordrin
gen. 


Tilsynsnemnda avgjør rekkefølgen på utbeta
linger til de formålene som er nevnt i første og 
andre ledd, og til andre formål hvis det er midler 
til det. 


§ 30-4 Utarbeiding av ny økonomiplan og nytt 
årsbudsjett 


Etter at kommunestyret eller fylkestinget har 
uttalt seg, skal tilsynsnemnda vedta ny økonomi
plan og nytt årsbudsjett for kommunen eller fyl
keskommunen. 


Økonomiplanen og årsbudsjettet skal sendes 
til departementet for godkjenning. Departementet 
kan gjøre endringer i økonomiplanen og årsbud
sjettet hvis departementet vurderer det som nød
vendig av hensyn til kommunens eller fylkeskom
munens fremtidige økonomi. 


Når departementet har godkjent økonomipla
nen og årsbudsjettet, opphører betalingsinnstillin
gen, og tilsynsnemnda oppløses. 


Departementet skal godkjenne eventuelle 
endringer i økonomiplanen i inneværende år. 
Departementet skal også godkjenne vedtak om 
økonomiplan og endringer i denne for de tre neste 
årene. I det samme tidsrommet kan departemen
tet også gjøre endringer i økonomiplanen og 
årsbudsjettet hvis departementet vurderer det 
som nødvendig av hensyn til kommunens eller fyl
keskommunens fremtidige økonomi. 


Kapittel 31. Statlig tilsyn 


§ 31-1 Kapitlets virkeområde 
Statlig tilsyn med kommunens eller fylkes


kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i 
medhold av lov foregår etter reglene i dette kapit
let når ikke annet følger av lovgivningen ellers. 


Reglene i dette kapitlet er avgrenset til tilsyn 
med oppfyllelse av plikter som bare er pålagt kom
munene eller fylkeskommunene. Bestemmelsene 
i §§ 31-6 og 31-7 gjelder likevel for alt statlig tilsyn 
rettet mot en kommune eller fylkeskommune. 


§ 31-2 Lovlighetstilsyn 
Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten 


av kommunens eller fylkeskommunens oppfyl
lelse av plikter som er pålagt i eller i medhold av 
lov. Fylkesmannen kan bare føre slikt tilsyn der 
departementet i lov er gitt myndighet til å føre til
syn. 


§ 31-3 Innsyn og undersøkelser 
Fylkesmannen kan kreve at kommunen eller 


fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsa
ker eller sider av kommunens eller fylkeskommu
nens virksomhet. Fylkesmannen har rett til inn-
syn i alle kommunale og fylkeskommunale saks
dokumenter og kan kreve at kommunale eller 
fylkeskommunale organer, folkevalgte og ansatte 
gir de opplysninger og meldinger som fylkesman
nen mener er nødvendige for å gjennomføre tilsyn 
etter dette kapitlet. Fylkesmannen kan også foreta 
de undersøkelsene som fylkesmannen mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 
innsyn og undersøkelser etter dette leddet. 


Første ledd gjelder også overfor andre egne 
rettssubjekter som utfører kommunale eller fyl
keskommunale oppgaver for kommuner eller fyl
keskommuner. 


§ 31-4 Pålegg 
Fylkesmannen kan gi pålegg til kommunen 


eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i 
strid med de bestemmelsene fylkesmannen fører 
tilsyn med oppfyllelsen av. 


Før fylkesmannen eller en annen statlig til
synsmyndighet vedtar pålegg eller sanksjoner 
mot en kommune eller en fylkeskommune, skal 
tilsynsmyndigheten vurdere de virkningene påleg
gene eller sanksjonene kan ha for kommunens 
eller fylkeskommunens øvrige virksomhet. 


§ 31-5 Partsrettigheter 
Ved statlig tilsyn kan kommuner og fylkes


kommuner klage på vedtak og utøve andre parts
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rettigheter etter reglene i forvaltningsloven kapit
tel IV, V, VI samt §§ 41 og 42. 


§ 31-6 Samordning av statlige tilsynsmyndigheter 
Fylkesmannen samordner planlagt statlig til


syn med kommunen eller fylkeskommunen. Fyl
kesmannen skal vurdere det samlede omfanget av 
statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller fyl
keskommunen. 


Alle tilsynsmyndigheter skal underrette fylkes
mannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg 
eller sanksjoner som har vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunen. Tilsyns
myndigheter som er utpekt som koordinerende 
myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesman
nen om koordinert tilsynsplan. Fylkesmannen kan 
fastsette frister for når underretning om tilsynspla
ner skal være sendt fylkesmannen for at tilsynet 
skal kunne gjennomføres det aktuelle året. 


Fylkesmannen skal formidle til andre tilsyns
myndigheter sin vurdering av situasjonen i enkelt
kommuner og i fylkeskommunen. Vurderingen 
skal brukes i tilsynsmyndighetens planlegging av 
tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen kan pålegge 
øvrige tilsynsmyndigheter å tilpasse tilsynsaktivi
tetene for å unngå at det samlede omfanget av til
syn i den enkelte kommunen eller fylkeskommu
nen blir større enn det som er forsvarlig. 


Fylkesmannen skal drøfte prioritering og gjen
nomføring av planlagte tilsyn og tilsynsplaner med 
kommunene og fylkeskommunene. 


Forslag til § 31-6 fra mindretallet (Flåten): 
Tredje ledd tredje punktum utgår. 


§ 31-7 Samordning av tilsynsvirksomhet med kom
muner og fylkeskommuner 


Tilsynsmyndighetene skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn 
til kommunens og fylkeskommunens egen interne 
kontrollvirksomhet, og til det samlede statlige til
synet med den enkelte kommunen eller fylkes
kommunen. Tilsynsmyndighetene skal kjenne til 
relevante forvaltningsrevisjonsrapporter som 
kommunene i fylket og fylkeskommunen har 
behandlet. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre et planlagt tilsyn 
hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har 
gjennomført kontroll med det samme temaet. 


Før pålegg eller sanksjoner med vesentlige 
virkninger for kommunen eller fylkeskommunen 
vedtas, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med 
kommunen eller fylkeskommunen om pålegget 
eller sanksjonene og om kommunens eller fylkes


kommunens oppfølging. Kommunen eller fylkes
kommunen plikter å delta i dialogen. 


Niende del. Ikrafttredelse, overgangsbe
stemmelser og endringer i andre lover 


Kapittel 32. Ikrafttredelse, overgangsbestem
melser og endringer i andre lover 


§ 32-1 Ikrafttredelse 
Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen 


bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte 
bestemmelsene til forskjellig tid. 


§ 32-2 Overgangsregler for interkommunale styrer 
etter § 27 i kommuneloven av 1992 


Interkommunalt samarbeid som er organisert 
som interkommunalt styre etter § 27 i lov av 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkes
kommuner, må senest fire år etter at loven her 
trer i kraft, være omdannet til regionråd eller kom
munalt oppgavefellesskap etter loven her. 


Vedtak om omdanning etter første ledd treffes 
av styret med flertallet av de avgitte stemmene. 
Styret kan med samme flertall vedta de 
endringene i vedtektene som er nødvendige for å 
omdanne vedtektene til en samarbeidsavtale for et 
regionråd eller et oppgavefellesskap. 


Hvis samarbeidet i forbindelse med omdannin
gen skal bli et eget rettssubjekt eller ikke lenger 
skal være et eget rettssubjekt, må vedtaket om 
dette ha tilslutning fra kommunestyret eller fyl
kestinget i samtlige deltakerkommuner. 


Når et interkommunalt styre blir omdannet 
etter bestemmelsene i paragrafen her, blir styrets 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført til 
det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet 
ikke er et eget rettssubjekt, overføres eiendelene, 
rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av 
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre 
rettighetshavere kan ikke motsette seg overførin
gen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn 
til at rettsforholdet opphører. 


Når et interkommunalt styre blir omdannet 
etter bestemmelsene i paragrafen her, skal omre
gistrering i grunnbok og andre offentlige registre 
skje ved at styrets navn endres i registrene. 


§ 32-3 Endringer i andre lover 
Fra samme tid som loven settes i kraft, gjøres føl
gende endringer i andre lover: 
1.	 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 


forvaltningssaker (forvaltningsloven) 


§ 28 andre ledd skal lyde: 
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For enkeltvedtak som er truffet av forvalt
ningsorgan opprettet i medhold av lov om kom
muner og fylkeskommuner, er klageinstansen 
kommunestyret eller fylkestinget, eller etter dis
ses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutval
get eller en eller flere særskilte klagenemnder 
oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 
For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjek
ter etter overført myndighet fra kommunen eller fyl
keskommunen, er klageinstansen en eller flere sær
skilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste 
organet i rettssubjektet. Departementet er likevel 
klageinstans når vedtak er truffet av kommunesty
ret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et 
eget rettssubjekt etter myndighet som er overført fra 
kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende 
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet 
i henhold til myndighet delegert fra et statlig for
valtningsorgan. 


2.	 Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 


§ 16 første ledd skal lyde: 
Unntaka i §§ 14 og 15 gjeld ikkje: 


a) saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt 
eller fylkeskommunalt folkevalt organ, 


b) sakliste til møte i folkevalde organ i kommunar 
og fylkeskommunar, 


c) dokument frå eller til kommunale og fylkes
kommunale kontrollutval, revisjonsorgan og 
klagenemnder, og 


d) dokument i saker der ei kommunal eller fyl
keskommunal eining opptrer som ekstern part 
i høve til ei anna slik eining. 
§ 14 gjeld likevel for dokument som blir 


utveksla mellom kommunale og fylkeskommu
nale kontrollutval og sekretariatet til utvalet. For 
kommunar og fylkeskommunar med parlamenta
risk styreform gjeld §§ 14 og 15 likevel for saks
framlegg med vedlegg og sakliste til førebuande 
møte i kommuneråd og fylkesråd der ein ikkje 
skal gjere vedtak eller leggje fram innstilling. 
§§ 14 og 15 gjeld også dokument som eit folkevalt 
organ har kravd innsyn i etter kommuneloven § 8-3. 


3.	 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byg
gesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 


§ 11-1 fjerde ledd skal lyde: 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som 


angir hvordan planen skal følges opp de fire påføl
gende år eller mer, og revideres årlig. Økonomi
planen etter kommuneloven § 14-2 bokstav a kan 
utgjøre handlingsdelen. 


§ 11-4 andre ledd skal lyde: 
For den årlige rullering av kommuneplanens 


handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente 
synspunkter fra berørte statlige og regionale orga
ner og andre som har ansvar for gjennomføring av 
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kom
munestyret skal gjøres offentlig minst 14 dager 
før kommunestyrets behandling. 
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