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kontrollutvalgets «bestilleransvar», overføres 
til regnskapsrevisor for fast kontroll 

5.	 øke minimumskravet til antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, videreføre de 
strenge valgbarhetsreglene for valg til kontrol
lutvalget samt utelukke personer med sentrale 
verv eller stillinger i kommunale selskaper fra 
valg til kontrollutvalget 

6.	 etablere en nasjonal ordning for kvalitetskon
troll med revisorer i kommunesektoren 

7.	 styrke fylkesmannens rolle ved samordning av 
tilsyn ved at fylkesmannen gis mer myndighet 
overfor øvrige statlige tilsynsmyndigheter til å 
hindre at omfang og detaljeringsgrad ved tilsyn 
mot den enkelte kommune blir for stort 

1.2.7	 Forenkling 

Utvalget har i arbeidet med ny kommunelov 
ønsket å forenkle regelverket. Utvalget har søkt å 
utforme en lov med en struktur hvor det skal være 
lett å finne frem til de relevante lovbestemmel
sene. 

Utvalget har lagt vekt på at mer uttømmende 
regler ofte kan ha et pedagogisk formål da dette 
vil kunne gjøre reglene enklere å forstå. Utvalget 
har også valgt å løfte flere bestemmelser fra for
skrift til lov. Dette gjør loven noe større, men 
regelverket blir mer tilgjengelig for brukerne. 

Utvalget har, med bistand fra Språkrådet, gjort 
en rekke språklige endringer i lovteksten med 
tanke på at reglenes innhold skal bli lettere tilgjen
gelig for den allmenne brukeren av loven. Språket 
i kommuneloven må tilpasses til at loven brukes 
av mange uten juridisk kompetanse, eksempelvis 
folkevalgte og saksbehandlere i administrasjonen. 
Utvalget har på den annen side søkt å ivareta at 
språklige forbedringer ikke går på bekostning av 
juridisk tydelighet, slik at det ikke oppstår uklar
heter og tolkningstvil. 

Lovspråkarbeidet har i hovedsak foregått i en 
egen lovtekstgruppe bestående av enkelte 
utvalgsmedlemmer, sekretariatet og medarbei
dere fra Språkrådet. 

Utvalget har også vært opptatt av å gjøre foren
klinger i lovgivningen der det har vært grunnlag 
for det. Én slik forenkling er at bestemmelser som 
gjelder kommunesektoren generelt, plasseres i 
kommuneloven i stedet for at de gjentas i en 
rekke særlover, for eksempel for reguleringen av 
internkontroll. En annen forenkling er å lovfeste 
enkelte forhold som i dag reguleres av ulovfestet 
rett. Utvalget har blant annet foreslått å regulere 
avtalerettslige rettsvirkninger hvor det treffes dis

posisjoner i strid med reglene om garantier, lån 
mv. 

1.3 Sammendrag 

1.3.1	 Innledning 

Utvalget gir her et sammendrag av utvalgets vur
deringer og forslag i de enkelte kapitlene. Utval
gets lovforslag er i hovedsak enstemmig. Utvalget 
har på enkelte punkter delt seg i et flertall og 
mindretall. I sammendraget her omtales kun fler
tallets lovforslag. Mindretallets forslag er omtalt i 
de enkelte kapitlene. 

1.3.2	 Internasjonal og nordisk rett 
(kapittel 2) 

I kapittel 2 har utvalget en kort omtale av interna
sjonal og nordisk rett. Mest sentralt er det euro
peiske charteret om lokalt selvstyre. 

1.3.3	 Formål (kapittel 3) 

Utvalget foreslår en ny og modernisert formålsbe
stemmelse. I tillegg til å videreføre elementer fra 
dagens formålsbestemmelse foreslår utvalget å ta 
inn at loven skal fremme det kommunale selvstyret 
og legge nødvendige rammer for selvstyret. 
Loven skal legge til rette for et sterkt og represen
tativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdelta
kelse. Loven skal også legge til rette for at kom
munene kan yte tjenester og drive samfunnsutvik
ling til beste for innbyggerne, og den skal bidra til 
at kommunene er effektive, tillitsskapende og 
bærekraftige. 

1.3.4	 Kommunalt selvstyre (kapittel 4) 

Det kommunale selvstyret er grunnleggende og 
sentralt i Norge. Det ble understreket allerede i 
mandatet og understrekes også av utvalget i kapit
tel 4. Det kommunale selvstyret er i dag ikke lov
festet, hverken i lov eller grunnlov. Utvalget 
mener at en slik regulering er viktig, og foreslår at 
de sentrale elementene ved det kommunale selv
styret fremgår av en egen bestemmelse. Forutset
ningen for selvstyret, at Norge er inndelt i kom
muner med egen folkevalgt ledelse, foreslås tatt 
inn loven. Videre foreslås det å lovfeste at hver 
kommunene er et eget rettssubjekt og kan ta 
avgjørelser på eget initiativ og ansvar. I tillegg bør 
rammene for selvstyret fremgå av loven. Kommu
nene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale ram-
mer. Skal det kommunale selvstyret begrenses, 
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må slik begrensning gjøres i lov eller med hjem
mel i lov. 

Utvalget foreslår videre å lovfeste tre prinsip
per for forholdet mellom nasjonale myndigheter 
og kommunene. Prinsippene er for så vidt ikke 
nye, men en lovfesting av disse er nytt. Ett slikt 
prinsipp er at det kommunale selvstyret ikke bør 
begrenses mer enn det som er nødvendig for å 
ivareta nasjonale mål. Et annet prinsipp er at 
offentlige oppgaver fortrinnsvis bør legges til 
organer som er så nær innbyggerne som mulig. 
Det tredje prinsippet som foreslås lovfestet, er at 
innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk 
bør kommunene ha frie inntekter som gir økono
misk handlingsrom. Disse bestemmelsene fore
slås lovfestet som bør-bestemmelser, det vil si at 
de gir uttrykk for hvordan nasjonale myndigheter 
bør utøve sin myndighet. 

1.3.5	 Virkeområde (kapittel 5) 

I kapittel 5 foreslås at kommunelovens virkeom
råde skal være kommunal virksomhet. Dette inklu
derer både egeninitierte aktiviteter og lovpålagte 
oppgaver. Utvalget har vurdert om virkeområdet 
bør utvides dersom kommunen har organisert sin 
virksomhet i en annen organisasjonsform, som 
aksjeselskap eller interkommunalt samarbeid, 
eller dersom andre rettssubjekter utfører opp
gaver for kommunen. Utvalget har kommet til at 
det generelle virksomhetsområdet ikke bør utvi
des. For andre organisasjonsformer gjelder andre 
lover som aksjeloven og lov om interkommunale 
selskaper. Hvis kommuneloven skal gjelde for 
enkelte tilfeller her, bør dette følge av særskilte 
lovbestemmelser i kommuneloven eller i særlo
ver. 

1.3.6	 Kommuners informasjonsplikt 
(kapittel 6) 

I kapittel 6 drøfter utvalget hvilken informasjons
plikt kommunene bør ha. Utvalget mener det er 
viktig at kommunene aktivt informerer om virk
somheten sin. Tilgang til informasjon har betyd
ning for innbyggernes mulighet til å delta i lokal
demokratiet, til å ivareta sine rettigheter og til å 
kunne stille de folkevalgte til ansvar for den poli
tikken de fører, og for at innbyggerne skal ha tillit 
til kommunen. Utvalget foreslår derfor at kommu
nene ikke bare skal ha plikt til aktivt å informere 
om egen virksomhet, men at de også skal ha plikt 
til å informere om virksomhet som andre rettssub
jekter utfører på vegne av kommunene. 

Etter utvalgets vurdering er det også viktig at 
kommunene tilpasser informasjonsarbeidet til 
brukerne av informasjonen, enten dette er inn
byggere, presse eller andre. Utvalget foreslår der
for at kommunene også skal ha plikt til å legge til 
rette for at alle kan få tilgang til informasjon. 

Bestemmelsen gir ikke innbyggerne krav på å 
motta noen spesiell informasjon. Kommunene må 
selv ut fra lokale forhold vurdere hva innbyggerne 
skal informeres om, og hvordan de skal informe
res. 

1.3.7	 Innbyggerdeltakelse (kapittel 7) 

Utvalget redegjør i kapittel 7 for ulike former for 
innbyggerdeltakelse. Utvalget foreslår ikke å lov
regulere andre deltakelsesordninger enn dem 
som er regulert i gjeldende kommunelov, det vil si 
innbyggerforslag og folkeavstemninger samt 
alminnelig ettersyn av forslag til økonomiplan og 
årsbudsjett. Dette fordi en lovfesting av andre del
takelsesordninger vil kunne innskrenke kommu
nenes handlingsrom med hensyn til om og even
tuelt hvordan de ønsker å involvere innbyggerne i 
lokaldemokratiet. 

Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre 
reglene om innbyggerforslag og folkeavstemnin
ger. Utvalget foreslår likevel å øke kravet til antall 
innbyggere som må stå bak et innbyggerforslag. 
Dette blant annet fordi utviklingen med internett, 
sosiale medier mv. har gjort det enklere å samle 
inn underskrifter. Utvalget mener hovedregelen 
bør være at åtte prosent av innbyggerne må skrive 
under på et innbyggerforslag, mot to prosent i 
dag. Underskrifter fra 1000 innbyggere skal like
vel være tilstrekkelig, mot i dag 300 i kommunene 
og 500 i fylkeskommunene. 

1.3.8	 Folkevalgte organer og 
administrasjonen (kapittel 8) 

Kommunestyret og de øvrige folkevalgte orga
nene ivaretar den politiske styringen av en kom
mune. Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre 
dagens regler om folkevalgte organer. Utgangs
punktet er at kommunestyret innenfor visse ram-
mer har frihet til å organisere de underordnede 
folkevalgte organene slik de selv finner hensikts
messig og ønskelig. Samtidig er det viktig med 
regler som blant annet sikrer god saksbehandling 
og åpenhet i det arbeidet de folkevalgte gjør. I for
slaget til ny lov tydeliggjøres hvilke folkevalgte 
organer som kan opprettes i kommunen, hvilke 
regler som gjelder for dem, og hvilke navn som 
skal brukes om dem. Det tydeliggjøres også at 
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med folkevalgt menes både medlemmer av kom
munestyret og andre personer som et folkevalgt 
organ har valgt inn i et folkevalgt organ. 

Videre foreslås det at komiteer og faste utvalg 
etter dagens kommunelov § 10 fjernes som egne 
typer organer og erstattes med organet utvalg. 
Saksbehandlingsreglene, inkludert reglene om 
åpenhet, vil gjelde fullt ut for alle utvalg. Utval
gene kan være faste eller midlertidige, og de kan 
bli tildelt beslutningsmyndighet, innstillingsrett 
eller bare utredningsoppgaver. Dagens kommune
delsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte 
utvalg vil være omfattet av de generelle reglene 
for utvalgene, samtidig som det fortsatt er noen 
særregler for disse utvalgene. For at rammene for 
utvalgene og andre folkevalgte organer skal være 
klare, foreslås det at det skal fastsettes et regle
ment som gir de sentrale rammene for organet, 
som virkeområdet, eventuell vedtaksmyndighet 
og tidsperiode. 

Kommunestyret er som kommunens øverste 
organ ansvarlig for kommunens beslutninger og 
handlinger. Kommunestyrets rolle er tydeliggjort 
i lovforslaget, blant annet ved at adgangen kom
munestyret har til å delegere sin myndighet til 
andre folkevalgte organer, ordføreren, kommune
direktøren og andre rettssubjekter er tatt ekspli
sitt inn i loven. 

Utvalget ønsker en felles, kjønnsnøytral og 
dekkende tittel på lederen for kommunens admi
nistrasjon, og foreslår kommunedirektør som en 
slik ny tittel. Kommunedirektørens rolle og ansva
ret for en forsvarlig utredning av saker tydeliggjø
res i forslaget. Det samme gjelder kommunedi
rektørens ansvar for å iverksette vedtak og plikt til 
å gjøre de folkevalgte organene oppmerksom på 
eventuelle nye faktiske eller rettslige spørsmål 
som har sentral betydning for iverksettelsen. 
Utvalget foreslår at kommunedirektøren får et lov
festet ansvar for personalsaker. Kommunestyret 
vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for perso
nalpolitikken, mens kommunedirektøren vil ha 
det løpende personalansvaret for den enkelte, 
inkludert ansettelse, oppsigelse og så videre, uten 
å måtte få delegert denne myndigheten. 

Utvalget understreker at samspillet mellom 
administrasjonen og de folkevalgte er særdeles 
viktig. De folkevalgte og administrasjonen har 
ulike roller og oppgaver, og de er gjensidig avhen
gig av hverandre for at kommunen skal kunne dri
ves på en demokratisk og faglig god måte. Samti
dig er det et grunnleggende prinsipp at det skal 
være et skille mellom de folkevalgte og adminis
trasjonen. Etter utvalgets vurdering er det viktig 
med både et velfungerende samarbeid og en prin

sipiell avstand. Utvalget foreslår å tydeliggjøre rol
ler, ansvar og oppgaver i loven, både for de folke
valgte og for administrasjonen ved kommunedi
rektøren, og mener dette vil kunne bidra til å 
styrke rollen både til de folkevalgte og administra
sjonen. 

Til slutt i kapitlet drøfter utvalget problemstil
lingen om kommunen blir bundet dersom noen i 
kommunen foretar disposisjoner uten å ha full
makt eller myndighet til å gjøre dette. Utvalget 
mener det er behov for å regulere dette nærmere, 
og redegjør for alternative måter å regulere dette 
på som høringsinstansene kan gi sine innspill på. 

1.3.9	 Overordnede styringsmodeller. 
Særlig om parlamentarisme 
(kapittel 9) 

Kommunene kan velge mellom to overordnede 
styringsmodeller, formannskapsmodellen og par
lamentarismemodellen. Formannskapsmodellen og 
de sentrale organene i parlamentarismemodellen 
omtales nærmere i kapittel 8. I kapittel 9 redegjør 
utvalget hovedsakelig for enkelte særlige pro
blemstillinger knyttet til parlamentarismemodel
len. 

Utvalget mener begge styringsmodellene bør 
videreføres i den nye loven, men formannskaps
modellen bør fortsatt være hovedmodellen. Utval
get foreslår derfor at et vedtak om å innføre parla
mentarisk styreform må treffes med minst 2/3 av 
de avgitte stemmene i kommunestyret. 

Utvalget mener videre at det er behov for å 
styrke både opposisjonens og kommunestyrets 
stilling i en parlamentarisk styrt kommune. Utval
get foreslår derfor at kommunerådet minst én 
gang i halvåret skal rapportere til kommunestyret 
om vedtak rådet har truffet i saker som har prinsi
piell betydning. Utvalget foreslår også at enkelt
medlemmer av kommunestyret skal kunne få satt 
saker på dagsordenen i kommunestyret ved at de 
får en rett til å fremme forslag som gjelder kom
munens virksomhet for kommunestyret. 

Utvalget fremmer forslag om at kommune
rådet kan opprette politiske stillinger knyttet til 
rådet eller dets medlemmer. Personer som anset
tes i politiske stillinger, må fratre sine folkevalgte 
verv så lenge de har et slikt ansettelsesforhold. 

1.3.10	 Ordfører (kapittel 10) 

Utvalget vurderer i kapittel 10 om ordførerens 
rolle og myndighet bør reguleres nærmere. Ord
føreren har i praksis en sentral rolle i kommunen 
som øverste folkevalgte leder, representant for 
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kommunen utad og bindeledd mellom de folke
valgte og administrasjonen. Formelt har imidler
tid ordføreren begrenset med myndighet etter 
kommuneloven. Utvalget foreslår å åpne for at 
kommuner som selv ønsker å delegere mer myn
dighet til ordføreren, kan gjøre dette. Ordføreren 
kan etter forslaget gis forslagsrett i folkevalgte 
organer der ordføreren ikke selv er medlem, myn
dighet til å opprette enkelte utvalg og myndighet 
til å fatte enkelte hastevedtak. Dersom slik myn
dighet blir delegert, skal ordføreren rapportere 
tilbake til kommunestyret om hvordan myndighe
ten er benyttet. 

Utvalget foreslår videre å åpne for at kommu
nene kan beslutte at ordføreren skal velges 
direkte av innbyggerne i kommunen. Direkte valg 
av ordfører vil kunne styrke ordførerrollen. Det 
vil også kunne ha positiv effekt på interessen for 
lokalpolitikk og lokalvalg. 

Reglene for ordføreren foreslås å gjelde likt for 
både kommuner og fylkeskommuner, og det vil 
være opp til den enkelte fylkeskommune om titte
len skal være fylkesordfører eller ordfører. 

1.3.11	 Kommunale foretak (kapittel 11) 

Utvalget foreslår å videreføre adgangen til å orga
nisere deler av den kommunale virksomheten i 
kommunale foretak. Utvalget foreslår i hovedsak 
også å videreføre regelverket for kommunale fore
tak. 

Utvalget mener at de generelle reglene om 
hvem som er valgbare og hvem som er utelukket 
fra valg til folkevalgte organer, også bør gjelde ved 
valg til styret i kommunale foretak. Dette inne
bærer en innstramming sammenlignet med gjel
dende rett. 

Utvalget foreslår videre at medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret ikke skal 
kunne velges til styret i kommunale foretak. Dette 
for å unngå uheldige dobbeltroller. 

Utvalget foreslår også enkelte nye særregler 
for kommunale foretak i parlamentarisk styrte 
kommuner. Utvalget foreslår at kommunestyret 
skal kunne delegere sin myndighet etter bestem
melsene i kapitlet om kommunale foretak til kom
munerådet. Myndigheten til å opprette eller ned
legge kommunale foretak skal likevel ikke kunne 
delegeres. Utvalget foreslår dessuten at rådet skal 
kunne videredelegere den myndigheten det har 
fått fra kommunestyret, til enkeltmedlemmer av 
rådet, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe 
annet. 

1.3.12	 Valgbarhet. Ombudsplikt og 
suspensjon mv. (kapittel 12) 

I dette kapitlet drøfter utvalget regler om valgbar
het, ombudsplikt, fritak, suspensjon og å frata fol
kevalgte vervet. 

Utvalget foreslår at de alminnelige reglene om 
å være valgbar til og utelukket fra valg i utgangs
punktet bør være de samme ved valg av medlem
mer til alle folkevalgte organer. Utvalget foreslår 
likevel enkelte unntak fra dette. For det første 
mener utvalget at kravet om at man må være 
bosatt i kommunen, ikke bør gjelde ubetinget der 
det folkevalgte organets oppgaver er mer drifts
pregede enn politiske. Utvalget foreslår derfor at 
personer som er bosatt i andre kommuner, men 
som oppfyller de øvrige valgbarhetsvilkårene, skal 
kunne velges til styre for institusjon, styre til å 
lede deler av den kommunale virksomheten i par
lamentarisk styrte kommuner, folkevalgt organ 
for kommunalt oppgavefelleskap, med unntak av 
representantskapet, og styre for kommunalt fore
tak. For det andre mener utvalget at det bør gjelde 
visse særregler ved valg av medlemmer til styrer 
og andre styringsorganer for kommunale oppga
vefellesskap. 

Etter valgloven kan en person kreve seg fritatt 
fra valg til kommunestyret dersom vedkommende 
avgir skriftlig erklæring om at han eller hun ikke 
ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 
Utvalget mener det bør innføres en tilsvarende fri
taksrett ved valg til underordnede organer i kom
munene. Fritaksretten gjelder etter forslaget ikke 
ved valg til formannskapet. Dette fordi medlem
mene av formannskapet skal velges blant med
lemmene av kommunestyret. 

Utvalget foreslår å videreføre at det skal mye 
til for å få fritak fra verv etter at man er valgt inn i 
et folkevalgt organ. Utvalget mener ombudsplik
ten er grunnleggende i lokaldemokratiet. 

Utvalget mener at det bør innføres en utvidet 
adgang til å suspendere ordføreren dersom han 
eller hun blir tiltalt for et forhold som kan straffes 
med fengsel i mer enn tre år. Vedtak om å suspen
dere ordføreren må treffes av kommunestyret 
selv med minst 2/3 av de avgitte stemmene. 

Utvalget foreslår videre at folkevalgte som blir 
suspendert, på visse vilkår skal ha krav på erstat
ning for tapt arbeidsfortjeneste og krav på tapt 
arbeidsgodtgjøring. 

I forlengelsen av den utvidede adgangen til å 
suspendere ordføreren, foreslår utvalget at det 
også skal være adgang til å frata en folkevalgt ver
vet som ordfører. Dette kan kun skje hvis ordføre
ren ved sin oppførsel viser at han eller hun er 
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uskikket til å ivareta vervet. Vedtak om å frata ord
føreren vervet må treffes med minst 90 prosent av 
de avgitte stemmene. 

1.3.13	 Valg av medlemmer til folkevalgte 
organer (kapittel 13) 

Utvalget vurderer i dette kapitlet hvordan valg av 
medlemmer til folkevalgte organer skal skje. 
Reglene om valg av medlemmer til kommunesty
ret blir ikke behandlet, da dette blir regulert av 
valgloven. Utvalget ser særlig på spørsmålene om 
representasjon av begge kjønn og adgangen til å 
rette på stemmesedlene ved forholdsvalg av med
lemmer. 

Utvalget mener at begge kjønn må sikres god 
representasjon i folkevalgte organer. Kommunene 
vil ellers kunne oppfattes som mindre legitime. 
Etter utvalgets vurdering bidrar ikke de gjeldende 
reglene om forholdsvalg av medlemmer til folke
valgte organer i tilstrekkelig grad til å sikre at 
begge kjønn blir godt nok representert. Utvalget 
foreslår derfor å innføre en ny bestemmelse om at 
kravet til representasjon av begge kjønn ved for
holdsvalg ikke bare skal knytte seg til det enkelte 
listeforslaget, men også til sammensetningen av 
organet som helhet. 

Utvalget foreslår også å fjerne den eksis
terende adgangen til å rette på stemmesedlene 
ved forholdsvalg av medlemmer til folkevalgte 
organer. Dette innebærer at når det er avgjort 
hvor mange medlemsplasser en liste vil få i orga
net, skal medlemmene fra listen pekes ut i den 
rekkefølgen de står oppført i på det innleverte 
listeforslaget. 

1.3.14	 Godtgjøring og velferdsgoder 
(kapittel 14) 

Økonomiske støtteordninger for personer som er 
valgt til kommunale tillitsverv, er viktige for å 
sikre en bredest mulig rekruttering til slike verv. 
Utvalget mener dagens støtteordninger stort sett 
er tilfredsstillende. Utvalget foreslår derfor i 
hovedsak å videreføre gjeldende regelverk på 
området. Utvalget foreslår samtidig enkelte nye 
ordninger. Utvalgte foreslår for det første en egen 
bestemmelse om godtgjøring ved frikjøp av folke
valgte. Utvalget fremmer for det andre forslag om 
at folkevalgte som ved fratreden har verv på minst 
halv tid, etter søknad har rett til ettergodtgjøring i 
inntil tre måneder. 

I dette kapitlet redegjør utvalget også for i hvil
ken grad folkevalgte har rett til ulike velferdsgo
der som sykelønn, foreldrepermisjon, feriepenger, 

pensjon mv. Utvalget fremmer ingen konkrete for-
slag til endringer i særlovgivningen på disse områ
dene. Utvalget gir likevel uttrykk for at lovgivnin
gen bør endres, eventuelt tydeliggjøres, for å 
sikre at personer som har et kommunalt tillitsverv 
som tilsvarer minst 50 prosent stilling, får samme 
rett til ulike velferdsgoder som det ansatte i kom
munene har. 

1.3.15	 Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
for folkevalgte (kapittel 15) 

I kapittel 15 ser utvalget nærmere på de folkevalg
tes rett til innsyn i administrasjonens dokumenter. 
Utgangspunktet er at alle opplysninger som de fol
kevalgte trenger for å treffe vedtak, skal fremgå 
av de dokumentene administrasjonen legger frem 
til behandling i det folkevalgte organet. Dersom 
de folkevalgte ønsker innsyn i andre dokumenter 
fra administrasjonen og administrasjonen ikke 
ønsker å gi ut disse, kan de folkevalgte selvsagt be 
om innsyn etter offentlighetsloven. I tillegg har de 
folkevalgte etter ulovfestede regler i dag en inn
synsrett som går noe lenger enn dette. Dette er 
imidlertid regler som er uklare og praktiseres på 
ulik måte i kommunene. Utvalget foreslår derfor å 
lovfeste og presisere en slik utvidet innsynsrett 
for de folkevalgte. De folkevalgte gis rett til innsyn 
også i taushetsbelagte opplysninger og i opplys
ninger som kan unntas fra offentlighet med hjem
mel i offentlighetsloven. Begrunnelsen er å sikre 
at de folkevalgte har den informasjonen de tren
ger for å utføre vervet sitt, og for dermed å styrke 
de folkevalgtes muligheter til å ivareta ansvaret 
for styring og kontroll av kommunen. Denne inn
synsretten skal ligge til de folkevalgte organene, 
og ikke til den enkelte folkevalgte. Det foreslås 
også nærmere krav til stemmegivningen mv. når 
organet skal ta stilling til om de vil kreve slikt inn-
syn. 

Som en konsekvens av denne utvidede retten 
til innsyn foreslår utvalget en bestemmelse i kom
muneloven som pålegger de folkevalgte taushets
plikt for slike opplysninger. Hvis folkevalgte får 
opplysninger som er taushetsbelagte med hjem
mel i forvaltningsloven eller særlovgivningen, har 
de allerede i dag taushetsplikt i slike situasjoner. 
Også hvis de folkevalgte får utvidet innsynsrett til 
opplysninger som kan unntas fra offentlighet etter 
offentlighetsloven foreslås det at de folkevalgte 
skal ha taushetsplikt om slike opplysninger. 

Utvalget foreslår også at et dokument som blir 
oversendt til et folkevalgt organ på bakgrunn av 
krav om innsyn etter en slik utvidet innsynsrett, 
ikke mister sin status som internt dokument som 
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kan unntas fra innsyn. Det betyr at allmennheten 
ikke automatisk får rett til innsyn fordi innsyn alle
rede er gitt til et folkevalgt organ. 

1.3.16	 Saksbehandlingsregler for 
folkevalgte organer (kapittel 16) 

I kapittel 16 vurderes saksbehandlingsreglene for 
de folkevalgte organene. Dette er blant annet 
regler om at saksbehandlingen i folkevalgte orga
ner i hovedsak skal skje i møter og med åpenhet 
om innkalling, saksliste og selve møtene. Disse 
reglene skal ivareta de særlige hensyn som er vik
tige for at folkevalgte organer og lokaldemokratiet 
skal fungere best mulig. Utvalget foreslår derfor 
at dagens regler i hovedsak videreføres, men med 
enkelte endringer, justeringer og språklige forenk
linger. Virkeområdet for saksbehandlingsreglene 
foreslås forenklet og noe utvidet ved at reglene i 
utgangspunktet skal gjelde for alle folkevalgte 
organer, også det som i dag kalles komiteer, og 
som etter forslaget skal inngå i den type organ 
som kalles utvalg, se kapittel 8. Åpenhet skal såle
des være hovedregelen for alle organer. Det fore
slås imidlertid at møter der organet skal motta 
informasjon fra kommunens advokat, skal kunne 
lukkes for offentligheten. Slike saker kan også 
sladdes på sakslisten. Saker som gjelder en 
arbeidstakers tjenstlige forhold, skal ikke føres på 
den sakslisten eller fremgå av den møteprotokol
len som er tilgjengelig for allmennheten. 

Utvalget har her også vurdert om det er 
ønskelig å tillate lukkede møter i noen flere situa
sjoner, blant annet ved saksforberedende opplæ
ring av folkevalgte. Utvalget har kommet til at det 
ikke er ønskelig å tillate dette. Utvalgets vurde
ring er at hensynene som ligger bak prinsippet 
om åpenhet, veier tyngre enn de konkrete beho
vene for å kunne lukke møtene. 

Utvalget foreslår videre at folkevalgte organer 
skal kunne avholde fjernmøter i langt større grad 
enn i dag. Så lenge de ordinære saksbehandlings
reglene overholdes, og så lenge møtedeltakerne 
kan se, høre og kommunisere med hverandre i 
sanntid, mener utvalget at møter i folkevalgte 
organer som en hovedregel skal kunne avholdes 
selv om møtedeltakerne ikke fysisk er på samme 
sted. 

1.3.17	 Inhabilitet for folkevalgte og ansatte 
(kapittel 17) 

I kapittel 17 går utvalget gjennom reglene om 
inhabilitet for folkevalgte og for ansatte. Utvalget 
mener at disse reglene er viktige for å sikre kor

rekte avgjørelser og partenes rettssikkerhet, for å 
sikre at de som behandler sakene ikke tar utenfor
liggende hensyn, og for å opprettholde tilliten til 
dem som fatter avgjørelsene, og til forvaltningen 
som sådan. Reglene vil også beskytte beslutnings
takerne selv mot at det sås tvil om deres trover
dighet, ved at de slipper å behandle saker der de 
selv eller deres nærstående har personlige 
interesser. 

Etter utvalgets vurdering dekker reglene i 
dagens kommunelov, sammenholdt med forvalt
ningsloven, behovet for regler om inhabilitet for 
folkevalgte eller tjenestemenn. Utvalget ser derfor 
ikke grunn til å endre hovedinnholdet i dagens 
regler om inhabilitet i kommuneloven. Det er 
imidlertid behov for enkelte presiseringer, klar
gjøringer og språklige forenklinger. 

1.3.18	 Interkommunalt samarbeid 
(kapittel 18) 

I kapittel 18 behandler utvalget interkommunalt 
samarbeid. Utvalget redegjør blant annet for moti
ver for og utfordringer ved interkommunalt sam
arbeid. 

Utvalget foreslår å ta inn en overordnet 
bestemmelse i loven som slår fast at kommuner 
kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. 

Utvalget mener det er viktig at kommunene til
bys lovregulerte samarbeidsformer som er tilpas
set både små og store kommuner, som tar hensyn 
til innbyggerne, og som er tilpasset samarbeid om 
alle typer oppgaver. Utvalget foreslår to nye sam
arbeidsformer til erstatning for interkommunalt 
samarbeid etter § 27 i gjeldende kommunelov. 
Dette er for det første kommunale oppgavefelles
skap som er beregnet på samarbeid om enkeltstå
ende tjenester. Utvalget foreslår for det andre å 
lovfeste en regionrådsmodell. Modellene er ment 
å være enklere samarbeidsordninger sammenlig
net med for eksempel samarbeid etter lov om 
interkommunale selskaper. 

1.3.19	 Økonomiforvaltning (kapittel 19) 

I kapittel 19 behandler utvalget de ulike reglene 
om økonomiforvaltning i ett felles kapittel. Innled
ningsvis redegjør utvalget for de sentrale hensyn 
som kommunelovens regler om økonomiforvalt
ning skal ivareta. Videre gir utvalget en kort 
beskrivelse av kommunal økonomi, deriblant det 
kommunale budsjett- og regnskapssystemet, 
utviklingen i kommuneøkonomien og enkelte for-
hold som vil prege kommuneøkonomien de neste 
årene. 
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I punkt 19.4 foreslår utvalget at det lovfestes 
en generalbestemmelse for økonomiforvaltnin
gen. Dette løfter frem kommunestyrets ansvar for 
å forvalte økonomien slik at kommunens økono
miske handleevne blir ivaretatt i et langsiktig per
spektiv. Sammen med kravet om at kommunene 
skal bygge sin virksomhet på planlegging, og kra
vene til en forsvarlig finansforvaltning, danner 
dette de overordnede bestemmelsene om økono
miforvaltningen. 

I punkt 19.5 foreslår utvalget å løfte frem og 
samle kommunestyrets plikter til å styre og ha 
kontroll med kommunens økonomi gjennom øko
nomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning 
og finansreglement. Her foreslår utvalget også en 
ny plikt for kommunene til å fastsette et økonomi
reglement og fastsette finansielle måltall for kom
munens økonomiske utvikling (målsettinger for 
utviklingen i driftsresultat, gjeld og annet). Dette 
er verktøy som skal støtte opp under en langsiktig 
økonomistyring. 

I tillegg foreslår utvalget flere nye krav som 
kan støtte opp om bedre helhetlig planlegging og 
styring. Dette er krav om at økonomiplanen skal 
kunne utgjøre handlingsdelen til kommunepla
nens samfunnsdel, krav til standardiserte oppstil
linger av inntekter og utgifter i økonomiplanen og 
krav om å synliggjøre gjelden i økonomiplanen og 
årsbudsjettet. Videre foreslås det en plikt for kom
munene til å utarbeide et samlet (konsolidert) 
regnskap for kommunen som juridisk enhet. For 
årsberetningen stiller forslaget krav om at det skal 
gis en vurdering av om den økonomiske utviklin
gen og stillingen er forsvarlig og ivaretar handle
evnen i et lengre perspektiv 

I punkt 19.6 drøfter utvalget om det bør foretas 
endringer i kravet til budsjettbalanse. Utvalget 
foreslår at reglene om budsjettbalanse videreføres 
med en ny ordlyd, som blant annet løfter frem at 
det må foretas avsetninger som bidrar til en sunn 
økonomi. 

Videre foreslår utvalget flere endringer som 
skal bidra til at inndekningen av merforbruk ikke 
skyves unødig frem i tid. For det første foreslår 
utvalget nye regler for hvordan kommuneregn
skapet skal avsluttes. Forslaget innebærer at mer
forbruk i årets regnskap skal dekkes inn før regn
skapet avsluttes så langt det finnes tilgjengelige 
midler på disposisjonsfond. Forslaget innebærer 
også at mindreforbruk i årets regnskap skal 
dekke inn eventuelle merforbruk fra tidligere år 
før regnskapet avsluttes. For det andre foreslår 
utvalget en plikt for kommunedirektøren til å fore
slå endringer i årets budsjett hvis fjorårets regn
skap viser et merforbruk, og en frist for kommu

nestyret til å behandle forslaget senest 30. juni i 
budsjettåret. Forslagene bidrar til å redusere stør
relsen på merforbruk som fremføres til inndek
ning i senere år. 

I punkt 19.7 foreslår utvalget å lovfeste en 
hovedregel om at kommunenes drift bare skal 
finansieres av løpende inntekter. Utvalget mener 
at dette prinsippet er bærende for en sunn øko
nomi. Nærmere regler om skillet mellom drift og 
investering må gis i forskrift. Utvalget foreslår at 
gjeldende forskriftsregler for håndtering av inn
tekter fra salg av aksjer videreføres og lovfestes. 
Dette er et unntak som innebærer at en viss andel 
av inntekten fra salg av aksjer kan regnes som 
driftsinntekt. Utvalget foreslår i tillegg en hjem
mel for departementet til å gi dispensasjon fra for
budet mot å benytte kapitalinntekter til å finansi
ere løpende utgifter. Dette gir departementet 
mulighet til i særlige tilfeller å fastsette at kapi
talinntekter likevel kan benyttes i driften. 

I punkt 19.8 går utvalget inn på hvordan loven 
bør bidra til en forsvarlig gjeldsutvikling i kommu
nene. Utvalget mener at loven ikke bør regulere 
gjeldsbyrden direkte, eksempelvis gjennom et lov
festet gjeldstak. Utvalget foreslår å videreføre 
balansekravet og lånegodkjenningen for ROBEK
kommunene som de grunnleggende virkemidlene 
for en forsvarlig gjeldsutvikling. 

Videre foreslår utvalget endringer som foren
kler og klargjør reglene om årlige minimumsav
drag på lån. Dette skal på en bedre måte sikre at 
det betales årlige avdrag, og at avdragstiden ikke 
blir urimelig lang. 

Utvalget foreslår å videreføre adgangen til å ta 
opp lån til videre utlån (formidlingslån), men med 
et nytt vilkår om at det ikke kan tas opp slike lån 
hvis utlånet innebærer vesentlig økonomisk 
risiko. Dette skal ikke legge hindringer i veien for 
kommunenes formidling av Husbankens startlån. 
Det foreslås også endringer som klargjør reglene 
for bruken av mottatte avdrag på formidlingslån. 
Utvalget foreslår videre å utvide adgangen til å 
låne ut igjen midler som er tilbakebetalt til kom
munen. 

Utvalget drøfter også om loven av hensyn til 
det kommunale selvstyret og kommunenes rolle 
som samfunnsutvikler bør åpne opp for flere lov
lige låneformål. Utvalget legger avgjørende vekt 
på at reglene om lån skal bidra til å trygge kom
muneøkonomien. Utvalget har kommet til at loven 
fortsatt ikke bør tillate at det tas opp lån til andres 
investeringer (investeringstilskudd) eller til kjøp 
av aksjer. Utvalget foreslår likevel at det åpnes for 
å lånefinansiere anskaffelse av eiendom gjennom 
kjøp av såkalte single-purpose eiendomsselskaper, 
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hvor selskapet har som eneste formål å eie og 
drifte en eiendom. 

I punkt 19.9 foreslår utvalget å videreføre gjel
dende regler om finansforvaltning, deriblant for
budet mot å ta vesentlig finansiell risiko og kravet 
til å ha et finansreglement. Lovforslaget presiserer 
at reglene også gjelder for kommunenes gjeldsfor
valtning. 

I punkt 19.10 foreslår utvalget å videreføre den 
statlige godkjenningen for garantier og forbudet 
mot å garantere for næring. Utvalget gir en nær
mere omtale av hvordan kommunelovens begrep 
næringsvirksomhet må forstås. I tillegg foreslår 
utvalget at hensynet til økonomisk forsvarlighet 
blir tydeliggjort med et nytt vilkår om at det ikke 
kan stilles garantier som innebærer vesentlig øko
nomisk risiko for kommunen. 

Utvalgets vurdering er at det ikke er hensikts
messig å harmonisere kommunelovens garantire
gler med EØS-reglene om offentlig støtte, siden 
kommuneloven skal ivareta hensynet til økono
misk forsvarlighet. Kommunene må dermed fort
satt alltid vurdere om det å stille garanti for et kon
kret tilfelle er i tråd med EØS-reglene om offentlig 
støtte. Dette gjelder også garantier som er god
kjent etter kommuneloven. At en garanti er god
kjent etter kommuneloven, må ikke forstås som 
en bekreftelse på at garantien er tillatt etter støt
tereglene. 

I punkt 19.11 foreslår utvalget å videreføre 
hovedtrekkene i ordningen med statlig kontroll av 
årsbudsjettet og låneopptak for kommuner med 
økonomisk ubalanse (ROBEK). Utvalget foreslår 
at kommuner som har opparbeidet seg et vesent
lig merforbruk (over tre prosent av driftsinntek
tene) skal omfattes av kontrollordningen. Også 
kommuner som unnlater å vedta økonomiplan, 
årsbudsjett eller årsregnskap, skal omfattes. 
Utvalget foreslår videre å lovfeste at departemen
tets myndighet til å godkjenne låneopptak i tillegg 
skal omfatte myndighet til å fastsette begrensnin
ger på hvilke investeringer som lånene kan bru
kes til. Utvalget foreslår i tillegg en særskilt plikt 
for kommunene i ROBEK til å utarbeide en tiltaks
plan for hvordan økonomien skal bringes tilbake i 
balanse. 

1.3.20	 Disposisjoner i strid med reglene om 
lån og garantier mv. (kapittel 20) 

I kapittel 20 peker utvalget på at det er behov for å 
klargjøre i kommuneloven hva som skal være de 
privatrettslige virkningene av brudd på økonomi
bestemmelsene. Spørsmålet er om avtaler som 

strider mot bestemmelsene om lån, garantier og 
finansforvaltning mv., skal lede til at avtaleforplik
telsene skal falle bort som ugyldige. Utvalgets lov
forslag inneholder flere nye bestemmelser som 
klargjør rettsvirkningene av disposisjoner i strid 
med økonomibestemmelsene. Utvalget foreslår 
blant annet at låneavtaler som gjelder andre for
mål enn det kommuneloven tillater, skal være pri
vatrettslig ugyldige hvis långiver kjente til eller 
burde ha kjent til lovbruddet, det vil si hvis långi
ver ikke var i aktsom god tro. 

1.3.21	 Selvkost (kapittel 21) 

Etter utvalgets vurdering bør det ikke innføres et 
generelt selvkostprinsipp som en alminnelig 
begrensning på brukerbetalinger i kommunesek
toren. Selvkostprinsippet bør bare gjelde for beta-
linger for bestemte typer tjenester, og det bør 
reguleres i særlov, slik systemet er i gjeldende lov
verk. 

Utvalget foreslår at det lovfestes enkelte over
ordnede regler for beregning av selvkost i kom
muneloven. Forslaget bygger på de etablerte prin
sippene i Kommunal- og moderniseringsdeparte
mentets veileder for beregning av selvkost (rund
skriv H-3/14). Nærmere regler må gis i forskrift. 
Dette skal bidra til å forbedre praktiseringen av 
selvkostprinsippet på de områdene hvor kommu
nale brukerbetalinger er underlagt selvkost etter 
regler i særlov. 

1.3.22	 Kommunene som markedsaktør. 
Forholdet til statsstøtteregelverket 
(kapittel 22) 

Det har over tid vært en betydelig utvikling i hvor
dan kommunene organiserer virksomheten sin. 
Blant annet har det vært en stor økning i bruken 
av selskaper og lignende som en måte å organi
sere den kommunale virksomheten på. Kommu
nene opptrer også i større grad som aktører i et 
økonomisk marked ved at de enten selv eller via 
ulike samarbeid eller selskaper tilbyr tjenester i 
markedet. 

Utvalget redegjør i kapittel 22 for statsstøtte
rettslige problemstillinger som kan oppstå når 
kommunene er i markedet, og om dette medfører 
behov for å endre kommuneloven eller andre 
lover. Utvalget fremmer ikke noen lovforslag på 
dette området, men mener at det er hensiktsmes
sig at regjeringen fortsetter det arbeidet den har 
startet med disse problemstillingene. 
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1.3.23	 Kontroll og tilsyn med kommunene 
(kapittel 23) 

Dette kapitlet inneholder en overordnet beskri
velse av ulike kontroll- og tilsynsordninger med 
kommunene. De ulike kontroll- og tilsynsordnin
gene blir nærmere beskrevet i egne kapitler i 
utredningen. 

1.3.24	 Internkontroll (kapittel 24) 

I kapittel 24 behandles spørsmålet om regulering 
av internkontroll i kommuneloven. Utvalget frem
hever at internkontroll er sentralt i kommunenes 
egenkontroll. Utvalget mener at kommunedirek
tørens ansvar for internkontroll bør tydeliggjøres i 
en noe mer omfattende regulering enn dagens 
kommunelov. I dag er dette kort regulert i kom
muneloven og med stadig mer omfattende 
bestemmelser i særlovgivningen. Utvalget fore
slår derfor en egen bestemmelse i kommuneloven 
som kan erstatte reguleringen i særlovgivningen. 
Utvalget mener krav til internkontroll hører natur
lig hjemme i kommuneloven, og at 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 derfor 
gjennomgått i en egen prosess med sikte på at lov
bestemmelser og tilhørende forskrifter om intern
kontroll for kommuneplikter (plikter som bare er 
pålagt kommuner) kan oppheves slik at kun kom
munelovens internkontrollbestemmelse skal 
gjelde. 

Utvalget ønsker også å styrke internkontrollen 
ved å foreslå lovkrav som kan gjøre internkontrol
len bedre og mer målrettet uten at den nødvendig
vis blir mer omfangsrik. Internkontrollen bør 
avdekke og forebygge feil og bidra til god læring 
og utvikling i kommunene. Dette vil styrke kom
munenes arbeid generelt og dermed deres selv
styre. 

Det foreslås å lovfeste et krav om at det skal 
føres systematisk kontroll med administra
sjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter 
og vedtak følges. Kontrollen skal tilpasses virk
somhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risi
koforhold. Kommunens egen risikovurdering og 
andre lokale og konkrete tilpasninger er sentralt 
for å styrke og målrette internkontrollen til der 
behovet er størst, og heller redusere kontrollen 
der behovet ikke er så stort. Videre foreslås blant 
annet krav til avviksoppfølgning og dokumenta
sjon. 

Bestemmelsen angir hva som minimum må 
gjøres av internkontroll etter kommuneloven. 
Kommunene vil selvsagt kunne utføre annen og 
mer omfattende internkontroll i tillegg, enten 
fordi det følger av andre lovkrav, eller fordi de selv 
ønsker det. Utvalget foreslår videre at kommune
direktøren skal rapportere om internkontrollen til 
kommunestyret. Det foreslås også en hjemmel for 
statlig tilsyn med internkontrollen. Statlig tilsyn er 
begrenset til internkontroll som gjelder kommu
neplikter. 

1.3.25	 Kontrollutvalget og 
kontrollutvalgssekretariatet 
(kapittel 25) 

I kapittel 25 drøfter utvalget kontrollutvalgets 
sammensetning. Utvalget foreslår å utvide antall 
medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem, for å 
styrke kontrollutvalgets arbeid og legitimitet. 
Utvalget mener at det ikke bør innføres særlige 
regler for hvem som skal kunne velges som leder 
av kontrollutvalget. Utvalgets forslag viderefører 
gjeldende regler om hvem som kan velges til kon
trollutvalget. I tillegg foreslår utvalget at den som 
er leder eller har en ledende stilling i et selskap 
som kan være gjenstand for kontroll etter bestem
melsene om eierskapskontroll eller forvaltnings
revisjon, eller den som er medlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen for et slikt selskap, ikke skal 
være valgbar til kontrollutvalget. 

Utvalget har vurdert om det bør lovfestes nær
mere regler for gjennomføring av høringer i regi 
av kontrollutvalget, men har kommet til at det 
fortsatt bør være opp til den enkelte kommune å 
fastsette lokale reglementer for gjennomføring av 
slike høringer. 

Utvalget foreslår å videreføre kravene om at 
kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig. 
Dette innebærer blant annet at kommunens revi
sjon ikke kan være sekretariat for kontrollutval
get. Det presiseres at kontrollutvalgssekretariatet 
ikke kan utføre revisjonsoppgaver. Utvalgets vur
dering er at det ikke bør innføres kompetansekrav 
til kontrollutvalgssekretariatet. Det bør være opp 
til kontrollutvalget og kommunen selv å vurdere 
sekretariatets oppgaver (innenfor de rammer 
loven gir), og deretter selv å sette de krav til kom
petanse som er nødvendig for å utføre oppgavene. 

1.3.26	 Revisjon (kapittel 26) 

I kapittel 26 foreslår utvalget endringer som klar
gjør innholdet i regnskapsrevisjon og regnskaps
revisors rolle i kommunene. I hovedsak viderefø
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rer dette regnskapsrevisors mandat. Utvalget 
foreslår samtidig at regnskapsrevisors oppgaver 
på økonomiområdet utvides noe, for å styrke den 
folkevalgte kontrollen med økonomiforvaltnin
gen. Forslaget innebærer at regnskapsrevisor 
skal utføre enkle kontroller med om bruken av 
kommunens midler har hjemmel i kommunesty
rets budsjettbevilgning. Forslaget innebærer 
videre at regnskapsrevisor skal gjennomføre en 
forenklet kontroll med etterlevelsen av bestem
melser og vedtak i økonomiforvaltningen. Regn
skapsrevisor får med dette et tydeligere ansvar for 
å ta tak i svakheter på økonomiområdet og rappor
tere slike til kontrollutvalget. For kontrollutvalget 
betyr forslaget en tydeliggjøring av ansvaret for å 
ha tilsyn med økonomiforvaltningen. 

Videre foreslår utvalget i hovedsak å videre
føre gjeldende regler om forvaltningsrevisjon. 
Utvalget understreker at forvaltningsrevisjon er 
en av bærebjelkene i kommunenes egenkontroll. 
Utvalget foreslår at loven slår fast at kommunesty
ret skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon for 
hver valgperiode, og at planen skal baseres på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering. Forslaget må 
forstås slik at det regelmessig skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i alle kommuner i et omfang 
som samsvarer med kommunens størrelse, kom
pleksitet og risiko. 

Utvalget foreslår at det etableres en nasjonal 
ordning for kvalitetskontroll med revisorer i kom
munesektoren, og at dette forankres i kommune
loven, etter mønster av den kvalitetskontrollen 
som revisorer i privat sektor er underlagt etter 
revisorloven. En slik ordning vil bidra til fortsatt 
kvalitetsutvikling i kommunal revisjon. Utvalget 
har ikke utarbeidet et lovforslag til dette. Det må 
arbeides videre med hvordan en slik ordning skal 
reguleres og utformes. Utvalget har kommet til at 
det ikke bør etableres en statlig sertifiserings- og 
tilsynsordning for kommunal revisjon. Et statlig 
tilsyn med kommunerevisor kan og bør etter 
utvalgets mening ikke erstatte den folkevalgte 
kontrollen og det folkevalgte ansvaret for å ha 
betryggende revisjon. 

1.3.27	 Kommunenes styring og kontroll med 
ekstern virksomhet (kapittel 27) 

I kapittel 27 har utvalget vurdert hvordan kommu
nestyret kan ivareta den politiske styringen og 
kontrollen når ansvaret for oppgaveløsing er lagt 
til ulike enheter utenfor kommunens egen admi
nistrasjon, for eksempel til kommunale foretak, 
interkommunale samarbeid, aksjeselskaper e.l. 
Etter utvalgets oppfatning er de viktigste styrings

virkemidlene allerede på plass i lovverket, men 
utvalget foreslår likevel enkelte lovendringer som 
kan bidra til å styrke den politiske styringen og 
kontrollen. 

For å styrke kommunens eierstyring foreslås 
et krav om å utarbeide eierskapsmeldinger som 
skal si noe om kommunens prinsipper for eiersty
ring og gi en oversikt over selskapene og de for
mål kommunen har med disse. Med eierstyring 
menes den styringen kommunen har med selska
per, kommunale foretak og andre virksomheter 
som kommunen har eierinteresse eller tilsva
rende interesse i, og den måten kommunen for
valter sitt eierskap på. 

Når en ekstern virksomhet utfører oppgaver 
eller tjenester for en kommune, bygger det som 
regel på en oppdragsavtale. En slik avtale kan gi 
kommunen rett til innsyn i og opplysninger fra 
den eksterne virksomheten, men utvalget mener 
det er behov for å lovfeste en rett til informasjon 
som kommunen trenger for å undersøke om kon
trakten blir oppfylt, for de tilfellene der avtalene 
ikke gir tilstrekkelig grunnlag. Utvalget foreslår at 
det er kontrollutvalget og revisjonen som skal få 
en slik utvidet rett til innsyn og til undersøkelser 
overfor virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen. 

Utvalget mener at det eksisterende regelver
ket for selskapskontroll i kommuneloven i utgang
punktet fungerer etter hensikten, og at det derfor 
ikke foreligger behov for store endringer i regel
verket. Utvalget foreslår imidlertid å tydeliggjøre 
at eierskapskontroll er en oppgave for revisjonen, 
og at kontrollutvalgssekretariatene dermed ikke 
kan utføre slik kontroll. Utvalget foreslår videre at 
kontrollutvalget skal lage en samlet plan for gjen
nomføring av forvaltningsrevisjon i kommunene 
og i selskapene. Det skal utarbeides en egen plan 
for eierskapskontroll. 

1.3.28	 Kommunen som tilsynsinstans 
(kapittel 28) 

Kommunen er på enkelte områder tilsynsinstans 
og fører selv tilsyn med kommunale tjenester og 
vedtak. Dette er ordninger som er hjemlet i sær
lovgivningen, og som i praksis skal erstatte, even
tuelt supplere, det statlige tilsynet på disse kon
krete områdene. Kommunenes tilsynsansvar kan 
her omfatte både kommunal, privat og statlig virk
somhet. Disse ordningene utfordrer objektivite
ten, nøytraliteten og tilliten til det kommunale til
synet, siden kommunene får en dobbeltrolle når 
den skal føre tilsyn med seg selv og kanskje også 
med sin egen konkurrent. 
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Utvalget tar ikke stilling til om og når tilsyn 
bør organiseres på denne måten, men foreslår at 
der kommunen skal gjennomføre lovpålagt tilsyn 
med egen virksomhet eller eiendom, så skal kom
munen legge til rette for at likebehandling sikres, 
og at kommunens tilsyn blir så uavhengig som 
mulig. 

1.3.29	 Statlig kontroll og tilsyn mv. 
(kapittel 29) 

Utvalget behandler i dette kapitlet statlig lovlig
hetskontroll av kommunale vedtak og statlig til
syn med kommuners oppfyllelse av lovpålagte 
plikter. I tillegg omtales kort reglene for klage på 
kommunale vedtak og spørsmålet om å etablere 
en tvisteløsningsordning ved uenighet mellom 
stat og kommune. 

Etter utvalgets vurdering er det viktig å kunne 
få prøvd om kommunale vedtak er lovlige. Utval
get foreslår derfor at hovedstammen i regelverket 
for lovlighetskontroll blir videreført, men mener 
det er behov for enkelte innholdsmessige 
endringer og tydeliggjøringer i regelverket for 
lovlighetskontroll. 

Utvalget foreslår å videreføre at tre eller flere 
kommunestyrerepresentanter kan kreve at depar
tementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Lov
lighetskontroll skal imidlertid ikke være en gene
rell adgang for statsforvaltningen til å kontrollere 
lovligheten av kommunale vedtak, men bør være 
en sikkerhetsventil som benyttes med tilbakehol
denhet. Utvalget foreslår derfor at det blir tatt inn 
i loven et vilkår om at det må foreligge særlige 
grunner for at departementet på eget tiltak skal 
kunne ta opp et vedtak til lovlighetskontroll. 

Etter gjeldende rett er det kun endelige avgjø
relser (vedtak) og den offentligrettslige siden av 
et vedtak som kan være gjenstand for lovlighets
kontroll. Dette fremgår imidlertid ikke av lovens 
ordlyd. Utvalget mener disse begrensningene bør 
fremgå direkte av loven, og foreslår derfor at 
dette blir presisert. 

Utvalget har videre sett på om det er behov for 
justeringer i regelverket om statlig tilsyn. De 
grunnleggende prinsipper og rammer for det stat
lige tilsynet skulle utvalget, etter mandatet, ikke 
vurdere. Utvalget foreslår å klargjøre at kommu

nen kan klage på vedtak og utøve andre partsret
tigheter etter reglene i forvaltningsloven når sta
ten fører tilsyn med kommunene. For at de aktu
elle reglene om prosess og klage i forvaltningslo
ven og i kommuneloven skal henge bedre 
sammen, foreslås det også at ordningen i gjel
dende kommunelov med en særskilt rettefrist før 
pålegg benyttes, tas ut. Det innebærer at de almin
nelige reglene i forvaltningsloven om blant annet 
forhåndsvarsel om pålegg vil gjelde. 

Videre foreslår utvalget å styrke samordnin
gen av tilsyn som utføres av ulike tilsynsmyndig
heter, slik at tilsynet blir bedre og mer effektivt 
både for tilsynsorganene og for kommune, og slik 
at belastningen på enkeltkommuner ikke blir 
unødvendig stor. Utvalget foreslår derfor at fylkes
mannen og de statlige tilsynsmyndighetene påleg
ges enkelte konkrete saksbehandlingsplikter. Fyl
kesmannen skal blant annet vurdere det samlede 
omfanget av tilsyn med den enkelte kommune, og 
skal kunne pålegge øvrige tilsynsmyndigheter å 
tilpasse tilsynsaktivitetene for å unngå at det sam
lede omfanget blir større enn forsvarlig. Tilsyns
myndighetene skal videre kjenne til relevante 
revisjonsrapporter i kommunen og eventuelt vur
dere å avlyse planlagte tilsyn dersom kommunen 
nylig selv har gjennomført kontroll med det 
samme temaet. 

1.3.30	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser (kapittel 30) 

I kapittel 30 redegjør utvalget for de økonomiske 
og administrative konsekvensene av lovforslaget. 
Lovforslaget innebærer enkelte nye plikter for 
kommunene og statsforvaltningen som hver for 
seg kun har mindre økonomiske og administra
tive konsekvenser. Etter utvalgets vurdering vil 
lovforslaget også samlet sett kun medføre mindre 
kostnader. Samtidig vil det kunne medføre bespa
relser i et lengre perspektiv. Utvalget har ikke sett 
det som mulig å gi et konkret anslag for de merut
giftene som forslaget medfører. 

Utvalgets samlede vurdering er at lovforslaget 
ikke innebærer vesentlige økonomiske og admi
nistrative konsekvenser hverken for kommune
sektoren eller for staten. 


