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Kongeriket Noregs grunnlov § 49., §100
Dato

LOV-1814-05-17

Departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Sist endret

FOR-2020-05-29-1088 fra 14.05.2020

Rettsområde

Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett ► Grunnloven
Stats-, statsforfatnings- og statsborgerrett ► Stortinget

Rettet

01.07.2021 (faglige noter fjernet, UU-tilpasset)

Korttittel

Grunnlova – Grl. – nynorsk

C. Om borgarretten og den lovgjevande makta
§ 49.
Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og
hemmelege val.
Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner om det
lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.

E. Menneskerettar
§ 100.
Ytringsfridom skal det vere.
Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar
om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking,
demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.
Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan berre setjast slike
klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot
grunngjevingane for ytringsfridommen.
Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og
unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i verk, så nær som i anstaltar.
Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og
folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre
tungtvegande grunnar.
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.
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Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Dato

LOV-2018-06-22-83

Departement

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sist endret

LOV-2021-04-23-24 fra 01.01.2022, LOV-2021-06-18-127 fra 01.07.2021

Ikrafttredelse

01.11.2019, 01.01.2020, 03.10.2019, 01.01.2021

Endrer

LOV-1992-09-25-107

Rettsområde

Forvaltnings- og kommunalrett ► Kommuner og fylkeskommuner

Kunngjort

22.06.2018

Rettet

01.07.2021 faglige fotnoter fjernet

Korttittel

Kommuneloven

Jf. tidligere lov 25 sep 1992 nr. 107. Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard. – Jf. lov 26 juni 1992 nr. 87. Jf. tidligere lover 14 jan 1837
(med tilleggslover 11 feb 1860, 14 juni 1879, 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 9 juni 1903, 17 mai 1904, 12 juni 1906, 7 juni
1910), 30 sep 1921 nr. 2 og 3 (med tilleggslover 12 mai 1922 nr. 2, 2 juni 1922 nr. 1, 10 juli 1925 nr. 7 og 8, 22 juni 1928 nr. 10, 26 juni
1929 nr. 5, 24 juni 1932 nr. 1 og 2, 24 mars 1933 nr. 2 og 3, 24 juni 1933 nr. 4, 7 juni 1935 nr. 7 og 8), 10 juni 1938 nr. 5 og 6 (med
tilleggslover 28 juni 1946 nr. 8 og 9, 4 juli 1947 nr. 4 og 5, 18 juni 1948 nr. 1, 18 mars 1949 nr. 3 og 4, 30 juni 1949 nr. 7 og 8, 15 des
1950 nr. 8 §§ 15 og 16, 19 des 1952 nr. 5 og 6), 12 nov 1954 nr. 1 (kommuner), 16 juni 1961 nr. 1 (fylkeskommuner), 21 juni 1985 nr.
85 (prøveordning for ny administrasjonsform), 2 mai 1986 nr. 16 (utvidet forsøksvirksomhet).

I

Første del. Generelle bestemmelser
Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde
§ 1-1. Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati
med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling
til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av
offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitskapende og
bærekraftige.
§ 1-2. Lovens virkeområde
Loven gjelder for kommuners og fylkeskommuners virksomhet.

Kapittel 2. Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret
§ 2-1. Kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre
Norge er inndelt i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse.
Hver kommune og fylkeskommune er et eget rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar.
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Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger i det
kommunale og fylkeskommunale selvstyret må ha hjemmel i lov.
§ 2-2. Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret
Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å
ivareta nasjonale mål.
Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne.
Innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha frie inntekter som
gir økonomisk handlingsrom.

Kapittel 3. Kommuneinndeling og kommunenavn mv.
§ 3-1. Kommuneinndeling og kommunenavn
Hver kommune hører til et fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune.
Endringer i den kommunale og fylkeskommunale inndelingen gjøres etter regler som er fastsatt i lov.
Vedtak om endring av kommunenavn fattes av Kongen. Før spørsmål om navneendring kan avgjøres, skal
den eller de kommunene som er berørt, få uttale seg.
Fylkeskommunen skal ha samme navn som fylket.
§ 3-2. Kommunevåpen og kommuneflagg
Kommunestyret fatter selv vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Fylkestinget fatter selv vedtak om
fylkesvåpen og fylkesflagg.
Kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg skal ikke kunne forveksles med eksisterende kommunale
eller fylkeskommunale våpen eller flagg, andre kjennetegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b
eller § 166, et statsflagg eller noe som kan oppfattes som slike kjennetegn eller flagg.
Kommunen og fylkeskommunen skal uten ugrunnet opphold sende vedtak om kommunale eller
fylkeskommunale våpen og flagg til Arkivverket. Arkivverket skal publisere mottatte våpen og flagg uten
ugrunnet opphold. Departementet kan gi forskrift om innsendingen og publiseringen.

Kapittel 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet
§ 4-1. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens 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 informasjon.

Andre del. Folkevalgte
Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer
§ 5-1. Folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike
organer i andre lover.
Folkevalgte organer etter denne loven er
a) kommunestyre og fylkesting
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

formannskap og fylkesutvalg
kommuneråd og fylkesråd
utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
arbeidsutvalg
felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
kommunestyre- og fylkestingskomiteer
styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte kommuner
eller fylkeskommuner
i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den
betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet for
betegnelsen kommune.
Med folkevalgte menes i denne loven
a) medlemmer av kommunestyret og fylkestinget
b) personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter §
5-2
c) medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte valg etter § 5-8
d) kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ordføreren etter § 10-5 første ledd
e) medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som er utnevnt av kommunerådslederen eller
fylkesrådslederen etter § 10-5 andre ledd.
Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt
oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte.

§ 5-2. Andre kommunale organer
Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven.
Andre kommunale organer etter denne loven er
a) partssammensatte utvalg
b) styret for en institusjon
c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.
§ 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen.
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 loven eller annen lov.
§ 5-4. Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter
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For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndigheten til å
treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det.
For andre saker kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndighet til å treffe vedtak til andre
rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning.
§ 5-5. Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning
Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov.
Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall, og det skal oppfylle
følgende krav til minste antall medlemmer:
a) Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer i kommuner som ikke har over 5 000 innbyggere.
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 oddetall, og det skal oppfylle
følgende krav til minste antall medlemmer:
a) Fylkestinget skal ha minst 19 medlemmer i fylkeskommuner som ikke har over 150 000 innbyggere.
b) Fylkestinget skal ha minst 27 medlemmer i fylkeskommuner med over 150 000, men ikke over 200 000
innbyggere.
c) Fylkestinget skal ha minst 35 medlemmer i fylkeskommuner med over 200 000, men ikke over 300 000
innbyggere.
d) Fylkestinget skal ha minst 43 medlemmer i fylkeskommuner 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 valgperioden. Endringen gjelder fra neste valgperiode.
Det er innbyggertallet i kommunen eller fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget som avgjør hva
som er det minste lovlige medlemstallet. Viser det seg at medlemstallet på dette tidspunktet er for lite i forhold
til antall innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om å utvide medlemstallet, økes medlemstallet til lovens
minstetall ved neste valg.
§ 5-6. Formannskap og fylkesutvalg
Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum fem medlemmer.
Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ikke ha formannskap eller
fylkesutvalg.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år av og blant
medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever
det, og ellers som avtalevalg.
Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av medlemmer fra formannskapet
eller fylkesutvalget.
Formannskapet og fylkesutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i økonomisaker 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.
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§ 5-7. Utvalg
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for
deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg
med ansvar for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha
minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer
til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan
få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette
kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg.
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.
§ 5-8. Direkte valg til kommunedelsutvalg
Kommunestyret kan selv bestemme at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg skal velges av
innbyggerne i kommunedelen (direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved direkte
valg, velger utvalget selv en leder og en nestleder. Ved direkte valg til kommunedelsutvalg gjelder
bestemmelsene i valgloven så langt de passer.
Kommunedelsutvalg som er valgt ved direkte valg, kan ikke omorganiseres eller nedlegges i perioden.
Departementet kan gi forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg.
§ 5-9. Kommunestyre- og fylkestingskomiteer
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som
saksforberedende organer for kommunestyret 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. Ordføreren kan fritas
fra valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det. Varamedlemmer til komiteene
velges blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling som inneholder forslag til medlemmer og varamedlemmer
til komiteene. Innstillingen skal inneholde like mange navn som antall medlemmer i hver komite, og den skal
angi gruppen hvert medlem representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer. Antallet
varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Innstillingen vedtas med alminnelig flertall.
Komiteene skal settes sammen forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret eller fylkestinget.
Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte.
Hvis et medlem trer ut av kommunestyret eller fylkestinget, skal det nye medlemmet i kommunestyret eller
fylkestinget overta komitevervet til det forrige medlemmet.
Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer
og fylkestingskomiteer.
§ 5-10. Styre for institusjon
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette egne styrer for kommunale eller fylkeskommunale
institusjoner. Slike styrer skal ha minst tre medlemmer.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 7

Utskrift fra Lovdata - 24.02.2022 09:55
Kommunestyret og fylkestinget gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan fastsettes at styret
helt eller delvis skal oppnevnes av kommunedirektøren, eller at styret helt eller delvis skal velges av de ansatte
eller brukerne ved institusjonen det gjelder. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges etter andre
punktum, 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 styrer.
§ 5-11. Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller
fylkeskommunen som arbeidsgiver. 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 fylkeskommunen 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. Kommunestyret og fylkestinget velger selv
kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra bostedskravet.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7.
§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan
for ungdom
Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år.
Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt
19 år.
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom.
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet
medvirkningsorgan for ungdom.
§ 5-13. Reglement for folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt politisk
råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre for kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak.
§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett
skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert.
Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt
reglement er fastsatt.
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§ 5-15. Overdragelse av tariffavtalemyndighet
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til
å inngå og si opp tariffavtaler, samt å gi eller motta kollektiv arbeidsoppsigelse på kommunens eller
fylkeskommunens vegne.

Kapittel 6. Ordfører
§ 6-1. Ordførerens myndighet og oppgaver
Ordføreren i kommunen er møteleder i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren i fylkeskommunen er
møteleder i fylkestinget og fylkesutvalget.
Ordføreren er rettslig representant for kommunen 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 folkevalgte organer
unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og
talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet
medlem av kommunestyret 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 kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den delegerte myndigheten er
benyttet.
§ 6-2. Valg av ordfører og varaordfører
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets eller
fylkesutvalgets medlemmer.
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og varaordføreren velges for
hele valgperioden.
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ordfører og varaordfører
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører
skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører.

Kapittel 7. Valg til folkevalgte organer
§ 7-1. Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
Etter at valgoppgjøret ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er avsluttet, skal sittende ordfører kalle
inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret eller 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 fylkestinget 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 kommunen har
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avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret også stilling til om dette valget er gyldig, før
øvrige valg avholdes.
Når det er avgjort at valg som nevnt i andre ledd er gyldig, velges formannskap eller fylkesutvalg, ordfører,
varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I det konstituerende møtet bør det også velges
medlemmer av andre folkevalgte kommunale eller fylkeskommunale organer 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, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende
møtet. Andre folkevalgte organer, 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 årsskifte 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, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg
c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
d) styret for en institusjon
e) styrer etter § 10-8
f) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov
j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg.
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven § 3-3.
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på
tidspunktet for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
Når styret for en institusjon, et styre etter § 10-8, et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap
enn representantskapet, eller styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak skal velges, er også de som
er innført i folkeregisteret som bosatt i en annen kommune når valget skjer, valgbare.
Personer 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.

§ 7-2 a. (Opphevet)

§ 7-3. Utelukket fra valg
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er
a) statsforvalteren og assisterende statsforvalter
b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget
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den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen
de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen
ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller fylkeskommunen
ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra rådet.

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale
oppgavefellesskap.
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som
a) ordfører eller varaordfører
b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet
d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité.
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i folkeregisteret
som bosatt i kommunedelen, er valgbare.
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke valgbar til styret i
foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt politisk råd eller
kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til representantskapet eller andre styringsorganer for
virksomheten.
En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunen, jf. valgloven § 4-2. En
kandidat ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunene i
valgdistriktet.
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 innlevert 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 gruppens 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 representert. 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
følges så langt det er mulig.
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen som fremmer
forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende organet.
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§ 7-6. Valgoppgjør ved forholdsvalg
Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange stemmesedler hver
liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister har samme kvotient, tilfaller plassen den av
listene som har fått flest stemmer. Har listene fått like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene fra den enkelte listen ut i
den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget.
Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent fra
listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal begge kjønn være representert fra listen. Viser det
seg at utpekingen etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal
kandidater fra det underrepresenterte kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt.
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyret eller
fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i tredje ledd følges så langt det
er mulig.
Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere varamedlemmer enn faste
medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med andre og tredje ledd.
§ 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 en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges medlemmer, og det skal angis hvilket parti
eller hvilken gruppe medlemmene representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for
hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene fra
partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.
Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, 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. Viser
det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det
nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. 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 følges så langt det er mulig.
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.
§ 7-8. Flertallsvalg
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ingen
får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye
avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved
loddtrekning.
§ 7-9. Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som
er registrert som utflyttet fra kommunen 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
fritaksperioden er over.
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§ 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der
det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder,
kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et
settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i
den nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem.
Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil
føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det
er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en 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 varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal
velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge
varamedlemmer til andre organer.
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som
velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker
det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal
det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.
§ 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 til 210, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet er knyttet til
utøvelse av tjeneste eller et verv for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret 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 vilkåret om at forholdet skal være knyttet til
utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen 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, krav på arbeidsgodtgjøring
eller godtgjøring ved frikjøp etter reglene i §§ 8-3, 8-4 og 8-5 i inntil ett år. Dette gjelder likevel bare hvis den
folkevalgte har et verv som utgjør 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.
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Kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte
§ 8-1. Rett og plikt til å delta i møte
Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt 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.
§ 8-2. Rett til fri fra arbeid
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller
fylkeskommunale folkevalgte organer.
Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt 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 folkevalgte bosatt i et annet nordisk land.
§ 8-3. Dekning av utgifter og økonomisk tap
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift
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 gir selv forskrift om dekning
av slike utgifter.
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 gir selv forskrift om slik erstatning.
Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap.
§ 8-4. Arbeidsgodtgjøring
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid.
Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring.
§ 8-5. Godtgjøring ved frikjøp
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta én fast
godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.
§ 8-6. Ettergodtgjøring
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet.
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke
utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær
inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.
Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre ledd.
§ 8-7. Pensjonsordning
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for
folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen.
Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger.
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§ 8-8. Rett til sykepenger
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse,
har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
§ 8-9. Rettigheter ved yrkesskade
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse,
har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
§ 8-10. Permisjoner
Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 1215.
Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den.
Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns
og barnepassers sykdom skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde
godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale foretak
§ 9-1. Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunale eller
fylkeskommunale foretak og skal velge styre og fastsette 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 tilsvarende måte så langt de passer for foretak.
§ 9-2. Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv
delegere den myndigheten de har etter bestemmelsene i dette kapitlet, til kommunerådet eller fylkesrådet.
Myndigheten til å treffe vedtak om å opprette eller nedlegge et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan
likevel ikke delegeres. Rådet kan videredelegere myndigheten det 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 kommunestyret eller fylkestinget selv.
§ 9-4. Foretakets ledelse
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.
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§ 9-5. Styrets sammensetning
Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret eller
fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer
som de ansatte skal velge etter § 9-6.
Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret.
§ 9-6. Ansattes rett til å velge styremedlemmer
Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer 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
arbeidstakerorganisasjoner 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. Kongen kan også gi forskrift om
valget, blant annet om vilkår for stemmerett, valgbarhet og valgmåte, om avgjørelse 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 vedtekter. Valgperioden
kan ikke være mer enn fire år.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem 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 vedtekter, kommunens eller
fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har
vedtatt for foretaket. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om budsjettet.
Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.
§ 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. Styremedlemmene skal kalles inn med rimelig varsel, og innkallingen
skal inneholde en saksliste.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Styremøtet ledes av styrets leder, eller av nestlederen 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 samlete antall styremedlemmer for at
forslaget skal anses som vedtatt. Hvis antall stemmer for og imot et forslag er likt, er møtelederens stemme
avgjørende.
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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 kommunedirektøren 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 vedtak 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
vedtektsbestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, eller hvis avtaleparten kjente eller burde ha kjent til
vedtektsbestemmelsen. Hvis avtalen er helt eller delvis gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hvis dette ikke
er mulig, skal ytelsenes økonomiske verdi tilbakeføres.
§ 9-11. 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 ansettelsesmyndigheten legges til kommunerådet eller fylkesrådet. Rådet kan
videredelegere denne myndigheten 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 ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og
skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir.
Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foretaket. 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 vesentlig 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 fylkeskommunalt foretak
Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal daglig leder
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 9-14. Rapportering til styret i foretaket om internkontroll og statlig tilsyn
Daglig leder skal rapportere til styret i foretaket om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én
gang i året.
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§ 9-15. Budsjettstyring
Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter,
sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig
leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om
realisme og balanse etter § 14-4.
Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer for
foretaket.
§ 9-16. Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon
Kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor
foretakets daglige leder.
Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal 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 fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal
behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren.
I kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisk 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 myndigheten 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 vedtektene eller av
styret. Styrets myndighet etter første 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 disposisjonen gjeldende.

Kapittel 10. Parlamentarisk styreform
§ 10-1. Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform
Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv om parlamentarisk styreform skal innføres i kommunen 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 parlamentarisk styreform før 1. januar i siste år av valgperioden. Det kreves ikke at
forslaget oppnår flertall.
En ny styreform må være vedtatt og satt i verk senest 1. januar i det andre hele året av valgperioden.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å avvikle parlamentarisk styreform med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Reglene i andre og tredje ledd gjelder på tilsvarende måte når parlamentarisk styreform
skal avvikles.
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§ 10-2. Kommuneråd og fylkesråd
Et kommuneråd eller fylkesråd leder henholdsvis den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen.
Bestemmelser om kommunedirektøren gjelder på tilsvarende måte for kommunerådet 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 kommuneråd eller fylkesråd, skal fratre sine øvrige kommunale eller
fylkeskommunale verv i funksjonsperioden. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge settemedlemmer
for andre verv enn kommunestyre- eller fylkestingsmedlem for den perioden personene er medlemmer av
kommunerådet eller fylkesrådet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv delegere 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 administrasjonen, kan få delegert
myndighet av rådet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget 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 organer. Rådets leder
kan la ett av de øvrige medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne. 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 medlemmene av rådet gjelder ikke for møter i kontrollutvalget. Møte- og
taleretten gjelder heller ikke når kommunestyrets eller fylkestingets egne organer behandler saker som gjelder
organisering av henholdsvis kommunestyrets, fylkestingets eller organenes egen virksomhet.
§ 10-4. Valg av kommuneråd eller fylkesråd
Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opprettes ved valg, velges rådet av henholdsvis kommunestyret
eller fylkestinget selv.
Etter hvert kommunestyre- eller fylkestingsvalg 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 andre ledd og om representasjon fra begge kjønn 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 kommunestyremøte eller fylkestingsmøte foreslå ny sammensetning av rådet.
Medlemmet som fratrer, fungerer i vervet inntil ny sammensetning er vedtatt.
§ 10-5. Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder
Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opprettes 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 representasjon fra
begge kjønn i § 7-7 tredje ledd gjelder på tilsvarende måte når rådet skal settes sammen. Rådet trer i funksjon
fra sitt konstituerende møte.
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Lederen av rådet kan når som helst endre sammensetningen av rådet.
Medlemmer av rådet fratrer enten etter ønske fra lederen av rådet, kommunestyret eller fylkestinget, eller
etter eget ønske. Hvis lederen av rådet fratrer, skal hele rådet fratre.
Straks kommunerådet og fylkesrådet har konstituert seg eller endret sin sammensetning, sender det melding
til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan rådet er sammensatt.
§ 10-6. Politiske stillinger
Kommunerådet eller fylkesrådet kan selv opprette politiske stillinger som er knyttet til rådet eller medlemmer
av rådet.
Personer som ansettes i slike politiske stillinger, skal fratre sine øvrige kommunale eller fylkeskommunale
verv i ansettelsesperioden. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge settemedlemmer for andre verv enn
kommunestyre- eller fylkestingsmedlem for den perioden personene er ansatt i slike politiske stillinger.
Ansettelsesforholdet opphører når rådet eller det medlemmet av rådet som stillingen er knyttet til, fratrer.
§ 10-7. Fratreden
Forslag om at kommunerådet, fylkesrådet eller medlemmer av rådet skal fratre, må fremmes i henholdsvis
kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. 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 forslaget blir fremmet.
Hvis rådet skal fratre etter eget ønske, må det melde fra om dette i kommunestyremøte 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 fylkestinget kan fremme forslag som gjelder kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, for kommunestyret eller fylkestinget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere forslag som er
fremmet etter bestemmelsen her, eller med samme innhold som en sak som tidligere 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 henholdsvis
kommunerådet eller fylkesrådet, skal sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig assistanse til å kunne
foreta egne utredninger.
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Kapittel 11. Saksbehandling i folkevalgte organer
§ 11-1. Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer og andre
kommunale organer hvis ikke annet er bestemt i lov.
For styret i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak gjelder bare § 11-3 andre og tredje ledd, § 11-4 til §
11-7, § 11-10 og § 11-11.
§ 11-2. Møte
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget 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. Hvis begge har forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.
Alle medlemmer 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 saksliste 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. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer
krever det.
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 tilgjengelige for
allmennheten.
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 møtelederen eller 1/3
av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende
medlemmene motsetter seg det.
§ 11-4. Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra
offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde opplysninger 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.
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det samme
gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.
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§ 11-5. Møteoffentlighet
Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne
paragrafen.
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers
tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger
i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.
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 en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte.
En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.
§ 11-6. Lyd- og bildeopptak
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen 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 holde møter som fjernmøte.
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan
se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at
møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.
§ 11-8. Hastesaker
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller
fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort
av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som
skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i
det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.
Lederen 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 holde et ekstraordinært møte, eller saken
ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.
Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære
regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte.
Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes
samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det
framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.
§ 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 avgitt stemme i den aktuelle saken.
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Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av denne loven eller av
valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis
antallet stemmer for og imot et forslag er likt.
Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret eller i fylkestinget, skal medlemmene
ved den endelige avstemningen 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 forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte
organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller
fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis
kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan,
regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen
av saken for klageinstansen.
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges 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 et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i
folkevalgte organer.
§ 11-13. Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer
Kommunestyret og fylkestinget har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter,
med de begrensningene som følger av denne paragrafen. Andre folkevalgte organer har, med de samme
begrensningene, rett til innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger
når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler
unntak fra taushetsplikten.
Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter første ledd, må et vedtak om å kreve
innsyn treffes 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 et vedtak om å kreve innsyn treffes med
flertallet av de avgitte stemmene i organet.
I parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner gjelder innsynsretten etter denne paragrafen ikke
notater fra det enkelte rådsmedlemmet til rådet eller notater mellom rådsmedlemmene. Innsynsretten gjelder
heller ikke sakslister til og møtebøker for forberedende møter i kommuneråd og fylkesråd der rådet ikke skal
treffe vedtak eller legge fram innstilling. Saksdokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som
sekretariat for rådet, kan rådet unnta fra innsyn hvis saksdokumentene er utarbeidet for rådets eller det enkelte
rådsmedlemmets egne forberedende vurderinger.
Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til
behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, kommunerådet eller
fylkesrådet, gjelder innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet.
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Tredje del. Innbyggerdeltakelse
Kapittel 12. Innbyggerdeltakelse
§ 12-1. Innbyggerforslag
Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis
minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid
tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder
kommunens eller fylkeskommunens 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 forbindelse med en pågående plansak
etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som
gjennomføres som følge av forslaget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.
Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet av
kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling
til om et forslag kan fremmes.
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommunestyret eller
fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett.
§ 12-2. Folkeavstemninger
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger 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 administrasjon.
Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, 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 fram 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 forhold som har sentral
betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette
på en egnet måte.
Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med
unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine
vegne.
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
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Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, 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 på minst seks år.
§ 13-3. Inhabilitet for ansatte
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i kommunens
og fylkeskommunens administrasjon, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen
av saken for klageinstansen.
Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet ansatt delta i
klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

§ 13-4. Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer
Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og talerett i folkevalgte organer
når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen og fylkeskommunen som
arbeidsgiver. Hvis de ansatte er representert i styret for et 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 arbeidsgivers
forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.
Representanter for de ansatte har ikke møterett 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 møterett.
§ 13-5. Pensjonsordning for ansatte
Kommunestyret og fylkestinget kan opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for kommunalt eller
fylkeskommunalt ansatte. Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger.

Femte del. Økonomi
Kapittel 14. Økonomiforvaltning
§ 14-1. Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid.
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og
økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.
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§ 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 kommunens eller fylkeskommunens økonomi
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.
Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert
årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan
et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.
Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner
med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om
endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.
Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende
organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets
uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse
oversendelsene.
§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale
planer skal følges opp.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger
og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i
kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige
forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et
driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1
fjerde ledd.
Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over
utviklingen i gjeld.
§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første punktum er ikke
til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av
en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum
gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.
Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om
realisme og balanse.
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Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik,
skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå
endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.
§ 14-6. Årsregnskap og bokføring
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide følgende årsregnskap:
a) regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen
b) regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
c) regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt, og
som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift
d) samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet.
Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og
investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal
også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger.
Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar med følgende grunnleggende regnskapsprinsipper:
a) All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
b) All tilgang på og bruk av midler skal regnskapsføres 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 et beløp er usikkert, brukes beste estimat.
Årsregnskapene skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.
Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med
bokføringsloven §§ 3 til 14.
Årsregnskapene skal avlegges senest 22. februar.
Departementet kan gi forskrift om årsregnskapene, regnskapsføringen, regnskapsavslutningen og bokføringen
og unntak fra denne paragrafen.
§ 14-7. Årsberetning
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens
samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt
foretak.
Årsberetningene skal redegjøre for
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske
utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra
kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for
kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og
diskrimineringsloven § 26.
Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.
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§ 14-8. Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 skal utarbeide
et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget i
deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen årsberetning. Vedtak om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt
skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd bokstav d.
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for interkommunalt politisk
råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen.
§ 14-9. Skillet mellom drift og investering i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap
Utgifter til drift skal føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet. Tilskudd til andres
investeringer som nevnt i § 14-16 første og andre ledd, trossamfunnsloven § 14 annet ledd og gravplassloven §
3 annet ledd, er utgift til drift som likevel kan føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og
investeringsregnskapet.
Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal bare finansieres av løpende inntekter.
Løpende inntekter som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til driftsfond.
Departementet kan gi forskrift om hvilke utgifter og inntekter som hører til i henholdsvis driftsdelen og
investeringsdelen.
En andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal regnes som
løpende inntekter. Dette gjelder bare hvis kommuner eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse i
selskapet. Departementet kan gi forskrift om hvordan andelen skal beregnes.

§ 14-10. Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet
All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.
Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18.
Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i
investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12.
Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal
settes av til et bundet fond.
Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning.
Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens eller fylkeskommunens
økonomiske handleevne.
Første til femte ledd gjelder på tilsvarende måte for hvert enkelt år i økonomiplanen.
§ 14-11. Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen
Et merforbruk i driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn året etter at
det oppsto. Hvis merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre
året etter at det oppsto.
Kommunestyret eller fylkestinget kan i særlige tilfeller vedta at et merforbruk i driftsregnskapet til
kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn senest fire år etter at det oppsto. Hvis de
samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av å dekke inn et merforbruk etter første punktum vil bli
uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne et vedtak om at merforbruket dekkes inn over en periode
på flere enn fire år etter at det oppsto.
Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det
oppsto.
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§ 14-12. Inndekning av merforbruk i kommunalt og fylkeskommunalt foretak, interkommunalt politisk råd
og kommunalt oppgavefellesskap
Kommunalt og fylkeskommunalt foretak etter kapittel 9, interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og
kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 skal dekke inn et merforbruk i driftsregnskapet året etter at det
oppsto. Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter
at det oppsto.
Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak ikke er fullt ut dekket
inn i regnskapet i året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen
eller fylkeskommunekassen til foretaket i budsjettet for det andre året etter at merforbruket oppsto. Hvis
merforbruket i foretaket likevel ikke er dekket inn etter dette, skal kommunekassen eller fylkeskommunekassen
overføre det resterende beløpet i budsjettet for det tredje året etter at merforbruket oppsto. Dette gjelder også
for de påfølgende årene inntil foretakets merforbruk er dekket inn.
Andre ledd gjelder på tilsvarende måte for deltakerkommunene hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året
etter at merforbruket oppsto.
Hvis den enkelte deltakerkommunens ansvar for å bidra med midler til inndekning av merforbruk i et
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap skal avvike fra den enkelte kommunens eller
fylkeskommunens deltakeransvar, må dette fastsettes i samarbeidsavtalen.
§ 14-13. Finans- og gjeldsforvaltning
Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en
vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan
innfris ved forfall. Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal
ligge til grunn for finansforvaltningen.
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er nødvendig
for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet 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 fylkestinget om
forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en
rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at avtalen ikke
innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje ledd.
En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller fylkeskommunens
avtalepart forsto eller burde ha forstått dette.
Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i rapporteringen, og krav om
kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen.
§ 14-14. Vilkår for å ta opp lån
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til formålene som er nevnt i §§ 14-15 til 14-17, og til andre
formål som det er hjemmel til i annen lov. Eksisterende lån kan refinansieres.
Kommuner og fylkeskommuner kan bare ta opp lån innenfor de rammene som kommunestyret eller
fylkestinget selv har vedtatt. Det kan bare tas opp lån etter § 14-15 første og andre ledd, § 14-16 og § 14-17
første ledd og til formål som har hjemmel i annen lov, hvis tiltaket har hjemmel i en bevilgning i
investeringsbudsjettet.
Kommuner og fylkeskommuner kan etablere et lånefond. Et lånefond skal ha eget budsjett og regnskap.
Bestemmelsene i denne paragrafen og §§ 14-15 til 14-17 gjelder også for opptak av lån til lånefondet.
Før kommuner eller fylkeskommunen inngår låneavtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at
a) lånet tas opp til et lovlig formål

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 29

Utskrift fra Lovdata - 24.02.2022 09:55
b) lånet er innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt
c) tiltaket som lånet skal finansiere, har hjemmel i en bevilgning i investeringsbudsjettet, hvis lånet tas opp
etter § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16 eller § 14-17 første ledd eller til formål som har hjemmel i
annen lov.
En avtale om lån er ikke gyldig hvis kommunens eller fylkeskommunens långiver forsto eller burde ha
forstått at låneopptaket er i strid med første eller andre ledd.
§ 14-15. Lån til egne investeringer. Driftskreditt
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige driftsmidler som skal
eies av kommunen eller fylkeskommunen selv. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som
blir kompensert etter merverdiavgiftskompensasjonsloven.
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap som
skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis eiendomsselskapet 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 inngå avtale om driftskreditt eller ta opp likviditetslån.
§ 14-16. Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner
Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen
kommune, men bare på områder hvor kommunene har et lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for
å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på
områder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar.
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler
som eies av et selskap hvor kommunen eller fylkeskommunen har en eierandel i selskapet og hvor kommuner
eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse, men bare ved investeringer på områder hvor kommunene
eller fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. Kommunens eller fylkeskommunens låneopptak etter første
punktum kan ikke være større enn eiernes samlete investeringstilskudd justert for kommunens eller
fylkeskommunens eierandel i selskapet.
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å innfri garantiansvar i form av en kausjon for andres
økonomiske forpliktelser.
§ 14-17. Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere videre utlån hvis
a) låntakeren skal bruke midlene til investeringer
b) låntakeren ikke driver næringsvirksomhet
c) utlånet ikke innebærer en vesentlig økonomisk risiko for kommunen eller fylkeskommunen.
Første punktum bokstav c gjelder ikke for lån til boligsosiale formål.
Mottatte avdrag på videreutlån kan i årsbudsjettet bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån.
§ 14-18. Avdrag på lån
Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal
samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert
for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare
anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte
verdi ved inngangen av regnskapsåret.
Første ledd gjelder også for lån som er tatt opp med hjemmel i annen lov. Lån som er tatt opp etter
trossamfunnsloven § 14 fjerde ledd til investeringer i kirkebygg, kan likevel avdras over investeringens
regnskapsmessige levetid hvis levetiden er vesentlig lengre enn levetiden på kommunens egne anleggsmidler.
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Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å betale avdrag på lån til formål som er nevnt i § 14-15 første
og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget etter første ledd.

§ 14-19. Garantier
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk
risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en
kommune eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller
fylkeskommunen selv, er bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Ved
godkjenningen skal departementet bare vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i
medhold av denne paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller forskrift
gitt i medhold av denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, regnes den ikke som ugyldig, selv
om den er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen.
Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig
hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd.
Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i garantivedtak og grensen for
garantier for små beløp.
§ 14-20. Pantsetting for andres gjeld
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. En pantsetting som er i strid med første punktum er ikke gyldig.
§ 14-21. Overdragelse av krav på skatter og avgifter
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke overdra sine krav på skatter og avgifter til andre. En avtale som er i
strid med første punktum er ikke gyldig.
§ 14-22. Motregning
Den som skylder skatt, avgift eller gebyr til en kommune eller fylkeskommune, kan ikke uten samtykke fra
kommunen eller fylkeskommunen gjøre opp dette ved motregning.
En bank kan bare få dekket sitt krav mot en kommune eller fylkeskommune ved motregning mot kommunens
eller fylkeskommunens innskudd i banken hvis kommunen eller fylkeskommunen samtykker. Kommuner og
fylkeskommuner kan likevel inngå avtale om konsernkonto med felles likviditetsdisponering.
Motregning i strid med første eller andre ledd er ikke gyldig.

Kapittel 15. Selvkost
§ 15-1. Beregning av selvkost
Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift 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 ved 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 beregnete rentekostnader.
c) Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje
ledd.
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Kapittel 16. Kommunenes og fylkeskommunenes rapportering til staten
§ 16-1. Rapportering til staten (KOSTRA)
Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til bruk i
nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) til staten. Kommuner og fylkeskommuner skal også rapportere
opplysninger om lokale folkeavstemninger.
Departementet kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvordan det skal rapporteres, og
når det skal rapporteres.
§ 16-2. Kommunalt rapporteringsregister (KOR)
Det kommunale rapporteringsregisteret (KOR) skal gi en oversikt over rapporteringspliktene som staten ved
lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner.
Registeret skal inneholde informasjon om rapporteringspliktene som er nevnt i første ledd. Registeret skal
holdes løpende oppdatert, og innholdet i registeret skal være allment tilgjengelig. Departementet kan gi forskrift
om hvilke opplysninger registeret skal inneholde.
Departementet skal sende melding til registeret om nye rapporteringsplikter og om endringer i gjeldende
rapporteringsplikter. Departementet kan gi forskrift om hvordan meldingen skal gis, hvilke opplysninger som
skal gis i meldingen, og hvordan registeret skal behandle opplysningene.
Rapporteringsplikter kan ikke gjøres gjeldende før de er publisert i registeret. Departementet kan gi forskrift
om unntak fra første punktum.
Departementet peker ut hvem som skal forvalte registeret på vegne av departementet.

Sjette del. Interkommunalt samarbeid
Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid
§ 17-1. Interkommunalt samarbeid
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid.
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en
forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige
anskaffelser.

Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd
§ 18-1. Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet
kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene
vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
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De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske
råd.
§ 18-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen
14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En
deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt
fra rådet.
En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene rådet har
på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.
§ 18-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal
være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv
sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan
velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og
nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom
deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv
fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer.
Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i
samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av
valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
§ 18-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle
deltakerne i rådet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de
som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis ansvarsandelen
avviker fra eierandelen
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
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h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver
etter at rådet er oppløst.

Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap
§ 19-1. Kommunalt oppgavefellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å
løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel gis
myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap.
§ 19-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlete
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 forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på
oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppgavefellesskapet.
En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de
forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis
oppgavefellesskapet oppløses.
§ 19-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være
representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine
medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og
nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv
fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. Rådet
kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget har bestemt noe annet.
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i
samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av
valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. Representantskapet
velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
§ 19-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i
oppgavefellesskapet.
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De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder
andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de
avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at
slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) oppgavefellesskapets navn
b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at
oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.

Kapittel 20. Vertskommune
§ 20-1. Vertskommunesamarbeid
En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak
eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen lovgivning ikke er til
hinder for det.
Bestemmelsen i første ledd gjelder på tilsvarende 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 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 delegere myndigheten til
kommunedirektøren i vertskommunen.
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der
myndigheten er delegert etter andre ledd.
En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves
i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere.
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd.
§ 20-3. Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt nemnd i
vertskommunen. Dette gjelder på tilsvarende måte for vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
mellom fylkeskommuner.
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Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov.
Det skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer den samme myndigheten til nemnda.
Nemnda kan gi kommunedirektøren 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 medlemmer i nemnda. Nemnda
velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som
leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
Bestemmelsene for utvalg gjelder på tilsvarende måte så langt de passer.
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i tilfeller der
samarbeidskommunen har delegert myndighet til vertskommunen etter andre ledd.
En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves
i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere.
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert 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 medlemmer i et folkevalgt organ, og representasjonskravet 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 overstiger det tillatte maksimumet, skal ved
loddtrekning tas ut av nemnda. Hvis denne framgangsmåten fører til at en av deltakerkommunene i samarbeidet
ikke blir representert i nemnda når saker fra denne kommunen skal behandles, skal enda ett medlem tas ut og
erstattes med et medlem fra denne kommunen.
§ 20-4. Samarbeidsavtale
Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i
vertskommunesamarbeidet.
De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen
og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og fjerde ledd.
Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om
a) deltakerne i samarbeidet
b) hvem 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 deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h) hvordan samarbeidet skal oppløses
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale.
Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde bestemmelser om hvor mange
medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda.
I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere statsforvalteren om at
samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen orientere
departementet om at samarbeidet er opprettet.

§ 20-5. Klagebehandling i et administrativt vertskommunesamarbeid
Når det i et administrativt vertskommunesamarbeid treffes vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven §
28 første ledd, er klageinstansen den kommunen eller fylkeskommunen som har delegert myndigheten.
Administrasjonen i vertskommunen er da underinstans etter forvaltningsloven § 33 andre ledd.
Administrasjonen er også underinstans der det i lov er fastsatt at et statlig organ er klageinstans.
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Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven § 35 andre og tredje ledd. Statlige
klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses som ugyldige.
§ 20-6. Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
Når en felles, folkevalgt nemnd i et vertskommunesamarbeid treffer vedtak som kan påklages etter
forvaltningsloven § 28 første ledd, er klageinstansen en eller flere særskilte klagenemnder som oppnevnes av
kommunestyrene eller fylkestingene i deltakerkommunene. Den felles, folkevalgte nemnda er underinstans etter
forvaltningsloven § 33 andre ledd. Nemnda er også underinstans der det i lov er fastsatt at et statlig 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 andre og tredje ledd. Statlige
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 samarbeidskommunens kommunestyre eller fylkesting bringe vedtaket inn for departementet for å
få kontrollert om det er lovlig, jf. kapittel 27.
Medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget i vertskommunen kan ikke kreve lovlighetskontroll av
vedtak som er truffet av vertskommunens organer på vegne av en samarbeidskommune.
§ 20-8. Oppløsning og uttreden
Hvis deltakerne er enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.
Den enkelte deltakeren kan med ett års varsel si opp en avtale om vertskommunesamarbeid. Det kan avtales
en annen oppsigelsesfrist.
§ 20-9. Kontrollutvalgets myndighet i en vertskommune
Kontrollutvalget i vertskommunen fører kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle
deltakerne i vertskommunesamarbeidet.
§ 20-10. Statlig tilsyn med vertskommuner
Pålegg eller sanksjoner fra statlige tilsynsmyndigheter skal rettes mot vertskommunen i tilfeller der en
samarbeidskommune har overlatt til en vertskommune å utføre lovpålagte oppgaver. Vertskommunen er
ansvarlig for at pålegg eller sanksjoner blir fulgt opp.
§ 30-3 første ledd gjelder på tilsvarende måte overfor 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
aksjeselskaper der kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst 2/3 av aksjene. Departementet kan gi
forskrift om at 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 av selskaper som direkte eller indirekte er heleid av
staten.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av valg av styremedlemmer som skal
velges av og blant de ansatte i selskaper som er nevnt i første ledd.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 37

Utskrift fra Lovdata - 24.02.2022 09:55

Syvende del. Egenkontroll
Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
§ 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens
virksomhet.
Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse.
Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av
administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet
§ 23-1. Kontrollutvalget
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer
til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
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) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt
politisk råd 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 medlemmene velges på nytt.
§ 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 38

Utskrift fra Lovdata - 24.02.2022 09:55
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse
eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget 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 lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen eller
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete
møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet.
Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
§ 23-3. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
§ 23-4. Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, 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. Hensikten
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som
skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler saken.
§ 23-6. Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven
b) interkommunale politiske råd
c) kommunale oppgavefellesskap
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for
selskapet.
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.
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Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter
mv. som skal sendes til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har
rett til å være til stede i disse møtene.
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende
måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.
Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten
blir oppfylt.
§ 23-7. Sekretariatet
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller
utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 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 kommunen eller fylkeskommunen
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller
fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Kapittel 24. Revisjon
§ 24-1. Valg av revisor
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer,
delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor
hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
§ 24-2. Revisors ansvar og myndighet
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er
bestemt i lov eller i medhold av lov.
Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og
god kommunal revisjonsskikk.
Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, redegjørelser eller
dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta
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undersøkelser som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre
kontrolltiltak etter dette leddet.
Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og 13 g.
Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor og begrensninger i
revisors taushetsplikt.

§ 24-3. Revisors møterett, opplysningsplikt mv.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en
revisors tilsettingsforhold behandles.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets eller
fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal behandle saker som er knyttet til revisors
oppdrag.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i kommunestyret eller
fylkestinget.
Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller fylkeskommunen som han eller hun har
fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever
det.
Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av kommunestyret, fylkestinget 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 forskrift 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 registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov
og forskrift.
Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor
skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal
se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og
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 regnskapsrevisjon
Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte.
Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og feil,
og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller 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 tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik
fra disse premissene.
§ 24-7. Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor
Revisor skal gi skriftlige meldinger om
a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
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b)
c)
d)
e)
f)

vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal
sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
Meldinger som nevnt i første ledd 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 forhold som er tatt opp etter første
ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.
§ 24-8. Revisjonsberetning
Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget senest 15. april. Det
skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren.
Revisjonsberetningen skal avgis selv om årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:
a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om
vesentlige budsjettavvik.
Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt eller ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor mener at årsregnskapet eller
årsberetningen 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 revisjonsskikk.
§ 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover,
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren,
om resultatet av kontrollen.
§ 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 for
kommunens eller fylkeskommunens revisor.

Kapittel 25. Internkontroll
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§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra
statlig tilsyn minst én gang i året.

Kapittel 26. Eierstyring
§ 26-1. Eierskapsmelding
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i
virksomhetene nevnt i bokstav b.

Åttende del. Statlig kontroll og tilsyn
Kapittel 27. Lovlighetskontroll
§ 27-1. Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve at departementet
kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene
i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet
opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet.
Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et vedtak er lovlig.

§ 27-2. Hva som kan lovlighetskontrolleres
Følgende kan lovlighetskontrolleres:
a) endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen
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b) vedtak om et møte skal holdes for åpne eller lukkete dører
c) vedtak som gjelder spørsmål 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) spørsmål om et vedtak er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser.

§ 27-3. Innholdet i lovlighetskontrollen
Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om vedtaket
a) har et lovlig innhold
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak
c) har blitt til på lovlig måte.
Lovlighetskontrollen etter § 27-1 første ledd kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt opp i saken.
Ved lovlighetskontroll etter § 27-1 andre ledd bestemmer departementet omfanget av kontrollen.
Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de offentlig-rettslige sidene ved vedtaket.
Departementet skal oppheve vedtaket hvis det er gjort feil som gjør det ugyldig.
Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen 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.

§ 27-4. Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll
Departementet kan i forbindelse med lovlighetskontroll kreve at kommunen og fylkeskommunen gir
opplysninger om enkeltsaker eller forhold ved kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet
har også rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.

Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med
økonomisk ubalanse
§ 28-1. Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)
Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) over alle kommuner og
fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet:
a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller
fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra
driftsregnskapet 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 en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet
etter lovlighetskontroll.
f) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikke vedtatt innen de fristene som er
fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at årsregnskapet har blitt
opphevet etter lovlighetskontroll.
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g) Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova § 16 a.
Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og
låneopptak, kan departementet bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres inn i
ROBEK-registeret.
§ 28-2. ROBEK-registerets betydning for tredjeperson
ROBEK-registeret skal være allment tilgjengelig.
Når det er avgjørende for en tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, skal
det som står i registeret, regnes som kjent for denne personen.
§ 28-3. Departementets kontroll med årsbudsjett og låneopptak mv.
Departementet skal kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett truffet av kommuner eller
fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret.
Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, er et vedtak om å ta opp lån ikke gyldig
før det er godkjent av departementet. Et vedtak om å inngå en avtale om leie av varige driftsmidler hvor
leieavtalen kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettårene, er heller
ikke gyldig før det er godkjent av departementet hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har
inntruffet. Departementet kan ikke godkjenne vedtak etter første og andre punktum før kommunen eller
fylkeskommunen er ført inn i ROBEK-registeret. Første og andre punktum gjelder ikke hvis departementet etter
§ 28-1 andre ledd har bestemt at kommunen eller fylkeskommunen ikke skal føres inn i ROBEK-registeret.
Departementet godkjenner vedtak om å ta opp lån etter andre ledd første punktum ved å fastsette en øvre
ramme for låneopptak for budsjettåret. Departementet kan fastsette vilkår for bruken av lånerammen hvis det er
nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens økonomi.
En avtale om lån er ikke gyldig hvis långiveren forsto eller burde ha forstått at låneopptaket går ut over
lånerammen eller er i strid med vilkår for bruk av lånerammen som departementet har fastsatt etter tredje ledd.
En leieavtale som nevnt i andre ledd andre punktum er ikke gyldig før departementet har godkjent vedtaket om
å inngå avtalen.
§ 28-4. Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan
Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, skal kommuner og fylkeskommuner, før
de inngår avtaler, orientere avtaleparten om at vedtak om lån og langsiktige leieavtaler skal godkjennes av
departementet. Før disse kommunene og fylkeskommunene inngår avtaler om lån, skal de også dokumentere
overfor avtaleparten at avtalen er innenfor lånerammen, og at eventuelle vilkår for bruken av lånerammen som
departementet har fastsatt, er oppfylt.
Kommunestyret eller fylkestinget skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
Tiltaksplanen skal fastsettes senest 30. juni hvis ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd bokstav a, b, e
eller g har inntruffet, og senest 31. desember hvis ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd bokstav c, d eller f
har inntruffet.
Tiltaksplanen skal sendes departementet så snart som mulig.
§ 28-5. Utmelding fra ROBEK-registeret
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav a skal
meldes ut av registeret hvis driftsbudsjettet for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav b skal
meldes ut av registeret hvis driftsdelen i økonomiplanen for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav c, d eller
g skal meldes ut av registeret hvis merforbruket i driftsregnskapet er dekket inn i sin helhet.
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Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav e eller f
skal meldes ut av registeret hvis økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet til kommunekassen eller
fylkeskommunekassen for påfølgende år er vedtatt innen fristen.
§ 28-6. Lovlighetskontroll av vedtak om årsregnskap ved negativ revisjonsberetning
Hvis det er avgitt en revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet, og årsregnskapet ikke er
endret for å rette opp det som er grunnlaget for denne konklusjonen, skal departementet kontrollere lovligheten
av vedtaket om årsregnskap.

Kapittel 29. Utlegg og konkurs. Betalingsinnstilling og statlig tilsynsnemnd
§ 29-1. Utlegg og arrest, konkurs og gjeldsforhandling
Det kan ikke tas utlegg eller arrest i eiendelene til en kommune eller fylkeskommune.
En kommune eller fylkeskommune kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av
gjeldsforhandling etter konkursloven.
§ 29-2. Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd
Hvis en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan
betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe et vedtak om betalingsinnstilling. Det
skal straks sendes en melding til departementet om et slikt vedtak.
Hvis det ikke blir truffet vedtak etter første ledd, kan departementet vedta en betalingsinnstilling for den
kommunen eller fylkeskommunen det gjelder.
Departementet skal kunngjøre betalingsinnstillingen i pressen og i Norsk lysingsblad. Hvis kommunen eller
fylkeskommunen har ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel 9, skal
departementet sende en melding om betalingsinnstillingen også til Foretaksregisteret.
Når det er truffet et vedtak om betalingsinnstilling, skal departementet straks oppnevne en tilsynsnemnd for
kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren eller fylkesordføreren,
kommunedirektøren og minst tre medlemmer som er oppnevnt av departementet. Hvis kommunen eller
fylkeskommunen har parlamentarisk styreform, skal kommunen eller fylkeskommunen representeres av
ordføreren eller fylkesordføreren og kommunerådets eller fylkesrådets leder.
§ 29-3. Utbetalinger etter vedtak om betalingsinnstilling
Så lenge en betalingsinnstilling gjelder, skal ingen utbetalinger foretas uten godkjenning eller fullmakt fra
tilsynsnemnda. Utbetalinger til følgende formål skal foretas først:
a) utbetalinger som er nødvendige for at kommunen eller fylkeskommunen skal oppfylle lovpålagte
forpliktelser overfor enkeltpersoner
b) utbetalinger av lønn, pensjon og annen godtgjøring til kommunens eller fylkeskommunens ansatte og
folkevalgte i heltidsverv, utbetalinger av bidrag til lønn til andres ansatte som kommunen eller
fylkeskommunen er forpliktet til å dekke, og utbetalinger som gjelder fordringer som er nevnt i
dekningsloven §§ 9-3 og 9-4
c) utbetalinger som er nødvendige for å unngå fare for betydelig økonomisk tap eller vesentlige
skadevirkninger.
Renter, inkasso- og saksomkostninger som er knyttet til fordringer som har fortrinnsrett etter første ledd, har
samme fortrinnsrett som hovedfordringen.
Tilsynsnemnda avgjør rekkefølgen på utbetalinger til de formålene som er nevnt i første og andre ledd, og til
andre formål hvis det er midler til det.
§ 29-4. Utarbeiding av en ny økonomiplan og et nytt årsbudsjett
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Etter at kommunestyret eller fylkestinget har uttalt seg, skal tilsynsnemnda vedta en ny økonomiplan og et
nytt årsbudsjett for kommunen eller fylkeskommunen.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal sendes til departementet for godkjenning. Departementet kan gjøre
endringer i økonomiplanen og årsbudsjettet hvis departementet vurderer det som nødvendig av hensyn til
kommunens eller fylkeskommunens framtidige økonomi.
Når departementet har godkjent økonomiplanen og årsbudsjettet, opphører betalingsinnstillingen, 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 departementet også gjøre endringer i økonomiplanen og årsbudsjettet hvis departementet vurderer det som
nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens framtidige økonomi.

Kapittel 30. Statlig tilsyn
§ 30-1. Kapitlets virkeområde
Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov
skal skje etter reglene i dette kapitlet når ikke annet følger av lovgivningen ellers.
Reglene i dette kapitlet gjelder for tilsyn med oppfyllelse av plikter som bare er pålagt kommunene eller
fylkeskommunene. Bestemmelsene i §§ 30-6 og 30-7 gjelder likevel for alt statlig tilsyn rettet mot en kommune
eller fylkeskommune.
§ 30-2. Lovlighetstilsyn
Statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter
som er pålagt i eller i medhold av lov. Statsforvalteren kan bare føre slikt tilsyn der det i lov er gitt hjemmel for
å føre tilsyn.

§ 30-3. Innsyn og undersøkelser
Statsforvalteren kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker og forhold
ved kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Statsforvalteren har rett til innsyn i alle kommunale og
fylkeskommunale saksdokumenter og kan kreve at kommunale eller fylkeskommunale organer, folkevalgte og
ansatte gir de opplysningene og meldingene som statsforvalteren mener er nødvendige for å gjennomføre tilsyn
etter dette kapitlet. Statsforvalteren kan også foreta de undersøkelsene som statsforvalteren mener er
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for innsyn og undersøkelser etter dette leddet.
Første ledd gjelder også overfor selvstendige rettssubjekter som utfører kommunale eller fylkeskommunale
oppgaver for kommuner eller fylkeskommuner.

§ 30-4. Pålegg om retting
Statsforvalteren kan gi pålegg til kommunen eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med de
bestemmelsene statsforvalteren fører tilsyn med oppfyllelsen av.
Før statsforvalteren eller en annen statlig tilsynsmyndighet vedtar pålegg om retting etter første ledd eller
annen reaksjon hjemlet i lov mot en kommune eller en fylkeskommune, skal tilsynsmyndigheten vurdere
virkningene for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet.

§ 30-5. Partsrettigheter
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Ved statlig tilsyn kan kommuner og fylkeskommuner klage på vedtak og utøve andre partsrettigheter etter
reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og §§ 14, 41 og 42.
§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Statsforvalteren samordner planlagte statlige tilsynsaktiviteter overfor kommunen og fylkeskommunen og
vurderer det samlete omfanget av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen.
Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette statsforvalteren om planer for tilsyn og om varsel om pålegg
om retting eller andre reaksjoner som har vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen.
Statsforvalteren kan fastsette frister for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt statsforvalteren.
Tilsynsmyndigheter som er utpekt som koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette statsforvalteren om
koordinerte tilsynsplaner.
Statsforvalteren skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i enkeltkommuner og
i fylkeskommunen.

§ 30-7. Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner eller fylkeskommuner
Statsforvalteren skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av
planlagte tilsyn.
Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis
kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme temaet.
Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om slike
pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.

Niende del. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre
lover
Kapittel 31. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover
§ 31-1. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 25. september 1992
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.
Kongen kan sette i kraft og oppheve de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

§ 31-2. Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. september 1992
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1
eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven
her trer i kraft.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak om
omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen.
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Når et interkommunalt styre blir omdannet etter 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 overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at
rettsforholdet opphører.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok og andre
offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene.
§ 31-3. Overgangsregler om internkontroll
Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:
a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll med virksomheten.
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst
én gang i året.

§ 31-4. Andre overgangsregler
For Longyearbyen lokalstyre gjelder lov 25. september 1992 nr. 107 kapittel 11 og 12, § 10 a, § 16, § 24 nr. 2
og §§ 30, 31, 36, 37, 38, 39 a og 59 inntil lokalstyret holder konstituerende lokalstyremøte ved oppstart av
valgperioden 2019–2023.
Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

§ 31-5. Videreføring av forskrifter
Forskrifter gitt i medhold av lov 25. september 1992 nr. 107 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft, så
langt de også kunne ha vært gitt med hjemmel i loven her.
§ 31-6. Endringer i andre lover
Fra samme tid som loven settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –
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Jf. lov 19 mai 2006 nr. 16 (offentleglova). – Jf. res. 19 feb 2016 nr. 184 (utredningsinstruksen).

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

§ 2. (definisjoner).
I denne lov menes med:
a. vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er
bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private
rettssubjekter);
b. enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;
c. forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av
personer;
d. offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste;
e. part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
f. dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting,
framføring, overføring eller lignende.
g. skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden;
h. nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller hensynene bak
nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir.
Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann,
regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå
ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller
at andre saker om offentlige tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak.
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Som enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler
for å få gjennomført et vedtak.
Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har
samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha.

§ 3. (rekkevidden av visse bestemmelser i loven).
Bestemmelsene i kapitlene IV-VI får bare anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak, og bestemmelsene i
kapittel VII bare i saker som gjelder forskrifter.
Når det gjelder enkeltvedtak som nevnt i § 2, annet ledd, kan Kongen fastsette at kapitlene IV-VI helt eller
delvis ikke skal gjelde i nærmere angitte saker eller for visse tjenestemenn. Vedtak i ansettelsessaker er i alle
tilfelle unntatt fra reglene om begrunnelse i §§ 24-25, reglene om klage i §§ 28-34 og reglene om omgjøring i §
35 tredje ledd, om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe annet. Vedtak om oppsigelse eller
avskjed som treffes av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ, er unntatt fra reglene om klage i §§ 28-34.

§ 4. (unntak for visse offentlige institusjoner og for visse saker, m. m.).
Med mindre annet er særskilt bestemt, gjelder loven ikke
a. domstolenes virksomhet, derunder registrerings- og notarialforretninger og lignende som utføres ved et
dommerkontor,
b. saker som forvaltningsorganet selv behandler eller avgjør i medhold av rettspleielovene
(straffeprosesslovene, domstolloven, tvisteloven, voldgiftsloven, tvangsfullbyrdelsesloven, skjønnsloven)
eller lover som knytter seg til disse lovene (konkursloven, arvelovens tredje del og gjeldsordningsloven),
eller jordskiftelova eller rettsgebyrloven.
Når et vedtak som omfattes av første ledd kan påklages til departementet, gjelder loven likevel for
departementets behandling av klagesaken.
Loven gjelder for Svalbard for så vidt ikke annet fastsettes av Kongen.
Loven gjelder ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre
organer for Stortinget.

§ 5. (adgang for Kongen til å gi visse bestemmelser om lovens rekkevidde).
Kongen kan i tvilstilfelle bestemme hvordan definisjonene i § 2 første ledd skal anvendes innenfor et bestemt
saksområde. Han kan i tvilstilfelle også fastsette hva som skal reknes som forvaltningsorgan ved anvendelse av
loven, og hva som skal reknes for domstol. Han kan fastsette at lovens regler om enkeltvedtak eller forskrifter
helt eller delvis skal gjelde for avgjørelser som ikke er vedtak etter § 2.
Når riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan Kongen fastsette at
denne lov eller andre bestemmelser om saksbehandlingen helt eller delvis ikke skal gjelde. Lov av 15 desember
1950 nr. 7 §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende.
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Kapittel II. Om ugildhet.
§ 6. (habilitetskrav).
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i
en forvaltningssak
a. når han selv er part i saken;
b. når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som
søsken;
c. når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en
part;
d. når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at
saken begynte;
e. når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for
et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende
selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet;
blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv
eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er
reist av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet
tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller
partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker
sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

§ 7. (foreløpig avgjørelse).
Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom
utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.
§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).
Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig
tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnede til avgjørelse.
I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en
og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.
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Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

§ 9. (oppnevning av stedfortreder).
Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende.
Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det enkelte tilfelle
beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan.

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).
Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som
utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av
regjeringsmedlem.

Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen.
§ 11. (veiledningsplikt).
Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen
skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.
Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta
seg slik virksomhet.
Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes
behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det,
skal forvaltningsorganet gi veiledning om:
a. gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og
b. regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør
forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for
resultatet.
Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i
annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for
ham.
Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om
mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, misforståelser,
unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette.
Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.
Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten veiledningen
skal ytes på.

§ 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar).
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede
for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes.
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
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I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan
besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

§ 11 b. (adgang for Kongen til å fastsette frister)
Kongen kan på bestemte områder fastsette frister for forvaltningens behandling av saker om enkeltvedtak.
Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om beregningen av fristene.

§ 11 c. (adgang for Kongen til å gi regler om nemnder).
Kongen kan gi regler om oppnevning og sammensetning av statlige nemnder (styrer, råd og andre kollegiale
forvaltningsorganer), herunder om plikt til å gjøre tjeneste, om funksjonstiden og om løsning fra vervet.
Kongen kan også gi regler om saksbehandlingen i nemndene og om delegasjon innen nemnda eller til nemndas
sekretariat. Om delegasjon av myndighet kan gis regler også for den enkelte nemnd.
Kongens myndighet etter første ledd gjelder bare spørsmål som ikke uttømmende er regulert i lov.

§ 11 d. (muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger).
I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig grunn for det, gis
adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken. Dersom en
mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv.
Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger eller
anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Det samme
gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.

§ 11 e. (Opphevet)

§ 12. (advokat eller annen fullmektig).
En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.
Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem av.
Forvaltningsorganet kan likevel tilbakevise den som uten å være advokat, søker erverv ved å opptre for andre i
forvaltningssaker, men ikke i saker der vedkommende har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven § 218.
Tjenestemann tilsatt ved forvaltningsorgan innenfor det forvaltningsområde som saken hører under, kan ikke
opptre som fullmektig.
Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og parten har rett til å ha med seg fullmektig når han
møter personlig for forvaltningsorganet. Alle meddelelser og henvendelser fra forvaltningsorganet skal skje til
partens fullmektig forsåvidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det finnes hensiktsmessig, kan parten også
underrettes direkte. Parten kan kreve å bli underrettet ved siden av eller i stedet for fullmektigen.
Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt. Advokat behøver ikke å legge frem
skriftlig fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det.
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§ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1. noens personlige forhold, eller
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand,
yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må
anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som
personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og
opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke
utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

§ 13 a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:
1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har
krav på taushet samtykker,
2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller
ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og
3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er
alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner
vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent.

§ 13 b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).
Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:
1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,
2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse
med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll,
3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som
trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker,
4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse
med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,
5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet
og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme
avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag,
6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten
eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av
lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver,
7. at forvaltningsorganet deler opplysningene med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv
eller helse,
8. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om
Oppgaveregisteret,
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9. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i
tjenesteloven.
Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke
opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal
gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får
opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt
etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 209, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding
kan få slik følge.

§ 13 c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).
Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan
kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.
Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet
oppbevare på betryggende måte.
Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt
taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid.
Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum.

§ 13 d. (opplysninger til bruk for forsking).
Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet
bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten
hinder av organets taushetsplikt etter § 13.
Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal
ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt
materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller
innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf.

§ 13 e. (forskeres taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan har
støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap til:
1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan,
2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte, og
3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus,
anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren.
Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de vilkår som
måtte være fastsatt etter § 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen
måte, gjelder § 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende.
Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter § 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens § 209.
Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med
taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også § 13 c første ledd.
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§ 13 f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover).
Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved
bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder §§ 13 til 13 e som
utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.
Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med
mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.

§ 13 g. (Forskrift om adgang til informasjonsdeling og annen behandling av taushetsbelagte opplysninger)
Kongen kan gi forskrift om at taushetsplikt etter § 13 ikke skal være til hinder for at bestemte organer kan
dele opplysninger for å utføre oppgaver som er lagt til avgiver- eller mottakerorganet, så langt delingen ikke
utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor den opplysningene gjelder, og om annen behandling av opplysninger
i forbindelse med delingen. Der det foreligger et etablert samarbeid mellom organer, kan forskrifter etter første
punktum om nødvendig også omfatte opplysninger som etter annen lov er underlagt særlige begrensninger i
adgangen til å dele opplysninger etter § 13 b første ledd.

§ 14. (saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger).
Blir noen pålagt å gi opplysninger, skal heimelen for pålegget angis. Vedkommende har rett til å klage over
pålegget dersom han mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. Han skal gjøres
oppmerksom på klageadgangen i forbindelse med pålegget. Klage, som kan være muntlig, må framsettes straks
når den pålegget angår er til stede, og ellers innen 3 dager. Dersom vedkommende forvaltningsorgan finner det
påtrengende nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver etter loven, kan det kreve at opplysningene blir gitt før
klagesaken er avgjort. For øvrig gjelder bestemmelsene i kapittel VI tilsvarende så langt de passer.

§ 15. (fremgangsmåten ved gransking o.l.).
Ved gransking, herunder husundersøkelse og bokettersyn, som ikke blir utført på et offentlig kontor eller
annet bestemt tjenestested, skal den som leder forretningen, uten oppfordring legitimere seg, meddele formålet
med forretningen og oppgi hjemmelen for den. Dette gjelder likevel ikke når den som forretningen angår,
kjenner vedkommende og ikke krever det.
Den som forretningen angår, skal ha rett til å ha et vitne til stede. Han skal gjøres oppmerksom på denne rett,
med mindre det finnes åpenbart hensiktsløst. Navnet på de personer som er til stede, undersøkelsens gjenstand,
formål og lovhjemmel skal skrives ned eller protokolleres.
Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder bare for så vidt de kan gjennomføres uten vesentlig ulempe eller
uten at formålet med forretningen settes i fare.
Den som forretningen angår, har rett til å klage over beslutning om å fremme forretningen. Klage, som kan
være muntlig, må framsettes straks når vedkommende er til stede, og ellers innen tre dager. Dersom
vedkommende forvaltningsorgan finner det påtrengende nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver etter
loven, kan forretningen gjennomføres før klagesaken er avgjort. For øvrig gjelder bestemmelsene i kapittel VI
tilsvarende så langt de passer.

§ 15 a. (elektronisk kommunikasjon)
Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder
ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.
Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom
forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av lov eller
forskrift gitt i medhold av lov.
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Kongen kan gi forskrift om elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og publikum og elektronisk
saksbehandling og kommunikasjon i forvaltningen, herunder blant annet om:
a. hvilken elektronisk kommunikasjonsform som kan benyttes,
b. registrering av kontaktinformasjon for privatpersoner mv. og deres fullmaktsforhold,
c. rett for privatpersoner mv. til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og om registrering av
reservasjoner,
d. hvordan fristregler i forvaltningsloven og annen lovgivning skal anvendes ved elektronisk
kommunikasjon,
e. signering, autentisering, sikring av integritet og konfidensialitet,
f. krav til de produkter, tjenester og standarder som kan benyttes,
g. forvaltningens rett til å sperre for brukere som misbruker data ment for signering, autentisering, sikring av
integritet eller konfidensialitet, og om hva som skal regnes som misbruk.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.
§ 16. (forhåndsvarsling).
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og
gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir
representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt,
når ikke annet uttrykkelig er sagt.
Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten
på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi
skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte.
Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:
a. slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres,
b. parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til
partens interesser og til betydningen av varslet,
c. vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig
foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at
mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne
synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
modenhet.
Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller
planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges
ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når
a. opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller
parten ikke har kjent oppholdssted,
b. rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser,
c. opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er
unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent
med opplysningene ved melding om vedtaket.
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Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de
har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med.
Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig
varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens
dokumenter.
Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i
annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er
nødvendig.

§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter).
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til
19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv.
Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres
kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis
innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.

§ 18 a. (dokument utarbeidet for egen saksforberedelse).
En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidd for sin egen
interne saksforberedelse (organinterne dokumenter). Første punktum gjelder ikke foredrag til saker som blir
behandlet av Kongen i statsråd, etter at saken er avgjort, og presedenskort, med mindre kortet gjengir
organinterne vurderinger.
Kongen kan gi forskrift om at det ikke skal kunne gjøres unntak etter første ledd for bestemte dokumenter i
bestemte statlige eller statlig tilknyttede organer.

§ 18 b. (dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen).
Når det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, kan organet gjøre unntak fra innsyn
for dokument som organet har innhentet fra et underordnet organ til bruk for sin interne saksforberedelse. Det
samme gjelder dokument som et departement har innhentet fra et annet departement til bruk for sin interne
saksforberedelse.
Det kan gjøres unntak for deler av dokument som inneholder råd om og vurderinger av hvordan et organ bør
opptre i en sak, og som organet har innhentet til bruk for sin interne saksforberedelse, når det er påkrevd av
hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser i saken.
Unntakene i paragrafen her gjelder tilsvarende for dokument om innhenting av dokument som nevnt i første
og andre ledd, og innkallinger til og referater fra møter mellom overordnede og underordnede organer, mellom
departementer og mellom et organ og noen som gir råd eller vurderinger som nevnt i andre ledd.

§ 18 c. (innsyn i faktiske opplysninger mv.).
Selv om dokumentet eller deler av det er unntatt etter reglene i §§ 18 a og 18 b, har parten rett til å gjøre seg
kjent med de deler av det som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av
faktum. Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger uten betydning for avgjørelsen og heller ikke når
opplysningene eller bearbeidelsen finnes i et annet dokument som parten har tilgang til.
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§ 18 d. (innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene).
Unntakene i §§ 18 a og 18 b gjelder ikke:
a. saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ,
b. saksliste til møte i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner,
c. dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder,
og
d. dokument i saker der en kommunal eller fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern part overfor en annen
slik enhet.
§ 18 a gjelder likevel for dokument som blir utvekslet mellom kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
og utvalgets sekretariat.
Unntaket i § 18 a gjelder ikke for dokument fra eller til et kommunalt eller fylkeskommunalt særlovsorgan
eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 9.
Unntaket i § 18 a gjelder heller ikke for dokument fra eller til en kommunal eller fylkeskommunal enhet på
områder der enhetene har selvstendig avgjørelsesmyndighet. Unntaket i § 18 a gjelder likevel for dokument i
saker der kommunedirektøren eller kommunerådet gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet, og for utkast
til vedtak og innstillinger som blir lagt fram for kommunedirektøren eller kommunerådet før det blir fattet
vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ. Unntaket i § 18 a gjelder også for
kommunedirektørens eller kommunerådets merknader til slike utkast som nevnt i forrige punktum.

§ 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).
En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument
a. som er av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars- og
sikkerhetsinteresser, når slike opplysninger kan unntas etter offentleglova §§ 20 og 21,
b. som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger og
forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen
næringsvirksomhet,
c. som angår forskningsideer eller forskningsprosjekter i sak som gjelder økonomisk støtte eller rådgivning
fra det offentlige i forbindelse med forskningsprosjekt, eller
d. som det av hensyn til hans helse eller hans forhold til personer som står ham nær, må anses utilrådelig at
han får kjennskap til; likevel slik at opplysningene på anmodning skal gjøres kjent for en representant for
parten når ikke særlige grunner taler mot det.
Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent med de
opplysninger i et dokument som gjelder
a. en annen persons helseforhold, eller
b. andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.
Kongen kan gi forskrifter som for særskilte saksområder utfyller eller nærmere fastlegger hvordan §§ 18 til
19 skal anvendes. Når tungtveiende grunner taler for det, kan forskriftene også gjøre unntak fra disse
paragrafer.

§ 20. (gjennomsyn og utlån av saksdokumenter).
Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan dokumentene skal
gjøres tilgjengelig for partene. Dersom partsinnsyn kan motvirke muligheten for å få saken avklart, kan
fastsettes at parten ikke skal ha adgang til dokumentene så lenge undersøkelser pågår. Eksamensbesvarelser og
liknende prøver kan den som avlegger eksamen eller prøve, nektes adgang til inntil bedømmelsen er avsluttet.
På anmodning skal en part gis papirkopi eller elektronisk kopi av dokument. Advokat som opptrer som
fullmektig for en part, skal få utlånt dokumentene når ikke særlige grunner taler mot det. Ved utlån bør det
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settes tidsfrist. Dersom ikke saksdokumentene blir tilbakelevert forvaltningsorganet i rett tid, er kravet om
tilbakelevering særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 13.
Har partene krav på å få se deler av et dokument, kan opplysningene gis dem ved utdrag av det dersom
forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig.
Kopier skal gis vederlagsfritt. Kongen kan likevel gi forskrifter om betaling for avskrifter, utskrifter eller
kopier.
Når en part har anmodet om å få gjøre seg kjent med dokument som han etter § 18 har adgang til å få se, skal
det settes ham en viss frist for mulig uttalelse, såfremt ingen frist er satt i medhold av § 16 eller den fastsatte
frist anses utilstrekkelig. Dette gjelder likevel ikke dersom hensynet til vesentlige offentlige eller private
interesser taler mot utsettelse.

§ 21. (klage over avslag på krav om å få gjøre seg kjent med et dokument).
Avslag på krav om innsyn skal være skriftlig. Blir krav om å få gjøre seg kjent med et bestemt dokument eller
opplysning avslått, skal parten gjøres merksam på den bestemmelse som ligger til grunn for avslaget og hvilket
ledd og hvilken bokstav i bestemmelsen som er brukt. Avslaget skal opplyse om retten til å klage etter annet
ledd og klagefristen etter § 29.
Den som har satt fram kravet, kan påklage avslaget i samsvar med reglene i kap. VI. Statsforvalteren er
klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ.

§ 22. (Opphevet)

Kapittel V. Om vedtaket.
§ 23. (formene for enkeltvedtak).
Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for
forvaltningsorganet.
§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.
I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger
en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i
saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse
gitt etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller – om ingen
klagefrist løper – senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og
31 gjelder tilsvarende.
Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter §
19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første ledd bokstav d, skal begrunnelse på
anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig
orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing.
Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold
gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal
grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene
i første ledd.
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§ 25. (begrunnelsens innhold).
I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den
utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi
innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold
beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere
framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt
retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.

§ 26. (Opphevet)

§ 27. (underretning om vedtaket).
Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som
mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal organet også
underrette den mindreårige selv. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis
ikke særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Er det særlig
byrdefullt for forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis muntlig
eller på annen måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet. Underretning om vedtaket kan
helt unnlates for så vidt underretning må anses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller
ulempe for vedkommende part.
I saker der begrunnelsen etter § 24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen.
Der dette på grunn av særlige forhold ikke kan gjennomføres, og likeledes der partene kan kreve grunngiing
etter § 24 annet ledd, skal det i underretningen isteden gis opplysning om på hvilken måte partene kan bli kjent
med begrunnelsen.
I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere
fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan
tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til
å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd. Er det etter § 27 b i loven her eller etter særskilt
lovbestemmelse et vilkår for søksmål at klageadgangen er nyttet, eller at søksmålet anlegges innen en viss frist,
skal parten i underretningen om vedtaket også gjøres oppmerksom på dette. I motsatt fall kommer slike vilkår
for søksmål ikke til anvendelse overfor parten.
I tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter opplyse om
følgende når forholdene gir grunn til det:
a. adgangen til å søke fritt rettsråd,
b. forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
c. adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.

§ 27 a.
Dersom ikke annet er bestemt, kan Kongen gi forskrifter om betaling for behandling av søknader om
bevillinger, tillatelser, autorisasjoner o.l. som gis av forvaltningsorgan. Attest eller bevitnelse om tidligere
vedtak gis uten betaling. Krav på betaling etter denne bestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg.
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§ 27 b. (vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket).
Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, kan bestemme at søksmål om gyldigheten av
forvaltningsvedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket ikke skal kunne reises uten at vedkommende
part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står
åpen. Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble
framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

Kapittel VI. Om klage og omgjøring.
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan
(klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse,
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller
fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra
kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av
det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av
kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er
truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages.
Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:
a. når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen,
b. når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til
stede,
c. når Kongen vil være klageinstans,
d. når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.
Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt
organ som klageinstans, går klagen til statsforvalteren.
For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette
kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skade for
partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det.

§ 29. (klagefrist).
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende
part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første
gang ble kunngjort.
For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde
ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for
andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.
Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter § 24 annet ledd, avbrytes klagefristen. Ny
klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om begrunnelse er kommet frem til ham eller han på annen
måte er gjort kjent med den.
Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen før denne er utløpet.
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§ 30. (når klagen må være fremsatt).
For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til tilbyder av
posttjenester som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet eller til offentlig tjenestemann som
har fullmakt til å ta imot erklæringen. Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en uke etter at
vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller – om den opprinnelige frist er kortere –
innen en frist av samme lengde som denne. Fristen regnes overensstemmende med reglene i domstollovens §§
148 og 149.

§ 31. (oversitting av klagefristen).
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
a. parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå,
eller
b. det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av
vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble
truffet.

§ 32. (klagens adressat, form og innhold).
Erklæring om klage skal:
a. fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, skal
erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;
b. være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i
medhold av forskrift, jf. § 15 a;
c. nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av
om klagefrist er overholdt;
d. nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.
Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.
Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for rettelse eller
utfylling.

§ 33. (saksforberedelsen i klagesak).
Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i
denne paragraf.
Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket
dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal
underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel §
16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen
vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til den.
Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart
saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten
hinder av § 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans.
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Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge
underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m.

§ 34. (klageinstansens kompetanse).
Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.
Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge.
Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som
ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune,
skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Det
skal fremgå av vedtaket hvordan klageinstansen har vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret.
Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for
omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Melding om slik endring må være sendt klageren
innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen. Begrensningene i første og annet punktum gjelder
likevel ikke når vedtaket også er påklaget av en annen klager, og dennes klage finnes begrunnet.
Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen
til helt eller delvis ny behandling.

§ 35. (omgjøring av vedtak uten klage).
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom
a. endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller
b. underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig
kunngjort, eller
c. vedtaket må anses ugyldig.
Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller av annet overordnet
organ.
Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan klageinstans eller
overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot eller
direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b eller c ikke foreligger. Melding om at vedtaket
vil bli overprøvd, må i så fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding
om at vedtaket er omgjort må sendes ham innen tre måneder etter samme tidspunkt. Gjelder det overprøving av
vedtak i klagesak, må melding om at vedtaket er omgjort likevel sendes vedkommende innen tre uker.
Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer som er klageinstans
etter § 28 annet ledd første, annet eller tredje punktum. Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som
må anses ugyldige.
De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje ledd, gjelder
ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige
regler.

§ 36. (sakskostnader).
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold
utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.
I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om endring av et vedtak,
men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges å betale den annen part helt eller delvis de
særlige sakskostnader som kravet har ført med seg. Det skal legges vekt på om vedkommende hadde
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fyldestgjørende grunn til å kreve endring av vedtaket, om det er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold
å pålegge kostnadsansvar.
Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, men av underinstansen
dersom underinstansen har truffet nytt vedtak i saken. Det organ som treffer avgjørelsen, er ansvarlig for at det
offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel ved vedtaket
eller saksforberedelsen, kan fastsettes at ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de avgjørsorganer som
var ansvarlig for mangelen. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding om det nye vedtak er kommet
fram til vedkommende, dog gjelder § 29 fjerde ledd samt §§ 30-32 tilsvarende. Avgjørelsen kan påklages etter
reglene i dette kapittel om ikke annet er fastsatt av Kongen. For særskilte saksområder kan Kongen fastsette
klageregler som utfyller eller avviker fra disse regler, herunder om klage når avgjørelsen er tatt av
kommunestyreorgan som nevnt i § 28 annet ledd. Sakskostnader som er tilkjent en part etter reglene i annet
ledd, kan tvangsinndrives etter reglene for dommer.
Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres merksam på retten til å kreve dekning for sakskostnader,
med mindre det er usannsynlig at han har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans
fullmektig kjenner retten. Dersom det i andre tilfelle finnes rimelig at spørsmålet om dekning for sakskostnader
blir vurdert, bør parten gis nødvendig vegledning.

Kapittel VII. Om forskrifter.
§ 37. (utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene
skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften
blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også
søkes innhentet fra andre.
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi
uttalelse.
Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:
a. ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller
b. kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller
c. må anses åpenbart unødvendig.
Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når
saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.

§ 38. (formkrav og kunngjøring).
En forskrift skal:
a. inneholde en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel til
å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med EØS-høringsloven § 12 hvis forskriften inneholder
tekniske regler i henhold til nevnte lov.
b. nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften;
c. kunngjøres i Norsk Lovtidend;
d. i kunngjøringen betegnes som forskrift.
Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en kort omtale av forskriften
med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.
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Knytter en forskrift seg til en bestemt hendelse eller skal den ellers gjelde for bare kort tid, og kunngjøring
som nevnt i første ledd bokstav c ikke er formålstjenlig, kan kunngjøring i stedet foregå på annen måte. Det
samme kan Kongen bestemme for saksområder eller tilfelle for øvrig der kunngjøring etter reglene i første ledd
bokstav c ikke er formålstjenlig på grunn av forskriftens art, innhold eller virkefelt.
Kongen kan fastsette retningslinjer for anvendelsen av annet og tredje ledd og kan bestemme at forskrifter
skal holdes alment tilgjengelige.

§ 39. (virkning av forsømt kunngjøring).
En forskrift kan ikke påberopes overfor den enkelte før den er kunngjort som fastsatt i § 38, med mindre det
påvises enten at forvaltningsorganet på annen forsvarlig måte har gjort forskriften kjent for offentligheten eller
for vedkommende erverv, fag, interessegruppe eller for den forskriften påberopes overfor, eller at
vedkommende har fått kjennskap til forskriften.
§ 40. (adgangen til å fravike forskrifter).
En forskrift kan ikke fravikes av et forvaltningsorgan, med mindre forskriften eller vedkommende
hjemmelslov gir adgang til det.

Kapittel VIII. Om virkningen av feil og om utsatt iverksetting
§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten).
Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved
behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at
feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.
§ 42. (utsatt iverksetting av vedtak).
Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til
søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen
til det foreligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å
bringe eller har brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal
avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av
klage, søksmål m.m.
Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse
skal gis samtidig med avslaget.

Kapittel IX. Administrative sanksjoner
§ 43. (anvendelsesområde)
Kapitlet her gjelder for saker om administrative sanksjoner.
Med administrativ sanksjon menes en negativ reaksjon som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter
seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den
europeiske menneskerettskonvensjon.
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§ 44. (overtredelsesgebyr)
Forvaltningsorganer kan ilegge overtredelsesgebyr (lovbrotsgebyr) når det er fastsatt i lov.
Overtredelsesgebyr kan ilegges etter faste satser eller utmåles i det enkelte tilfelle (individuell utmåling)
innenfor en øvre ramme som må fastsettes i eller i medhold av lov. Departementet kan gi forskrift om slike
rammer.
Ved individuell utmåling av overtredelsesgebyr mot fysiske personer kan det blant annet legges vekt på
overtredelsens omfang og virkninger, fordeler som er eller kunne vært oppnådd ved lovbruddet, samt
overtrederens skyld og økonomiske evne. For foretak gjelder § 46 annet ledd.
Forhåndsvarsel kan unnlates når overtredelsesgebyr ilegges på stedet.
Oppfyllelsesfristen er fire uker fra vedtaket ble truffet. Lengre frist kan fastsettes i vedtaket eller senere.
Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.

§ 45. (administrativt rettighetstap)
Forvaltningsorganer kan ilegge administrativt rettighetstap når det er fastsatt i lov. Administrative
rettighetstap er administrative sanksjoner som trekker tilbake eller begrenser en offentlig tillatelse.
Administrativt rettighetstap kan bare ilegges så langt det etter overtredelsens art, alvor og forholdene for
øvrig fremstår som forholdsmessig. Vedtaket skal gjelde for en bestemt tid.

§ 46. (administrativ foretakssanksjon)
Når det er fastsatt i lov at det kan ilegges administrativ sanksjon overfor et foretak, kan sanksjon ilegges selv
om ingen enkeltperson har utvist skyld. Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen
sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.
Ved avgjørelsen av om et foretak skal ilegges administrativ sanksjon og ved individuell utmåling av
sanksjonen kan det blant annet tas hensyn til
a. sanksjonens preventive virkning
b. overtredelsens grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld
c. om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget
overtredelsen
d. om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser
e. om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
f. om det foreligger gjentakelse
g. foretakets økonomiske evne
h. om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av
det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt administrativ sanksjon eller straff
i. om overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon forutsetter bruk av administrativ
foretakssanksjon eller foretaksstraff.

§ 47. (samordning av sanksjonssaker)
Dersom et forvaltningsorgan har grunn til å anta at både straff og administrativ sanksjon kan være en aktuell
reaksjon mot samme forhold, må organet i samråd med påtalemyndigheten avklare om forholdet skal forfølges
strafferettslig, administrativt eller både strafferettslig og administrativt.
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Dersom et forvaltningsorgan har grunn til å anta at det også for et annet organ kan være aktuelt å ilegge
administrativ sanksjon mot samme forhold, må forvaltningsorganet sørge for en samordning av behandlingen
av spørsmålet om å ilegge sanksjoner.

§ 48. (orientering om taushetsrett mv.)
I sak om administrativ sanksjon skal forvaltningsorganet gjøre parter som det er aktuelt for, oppmerksom på
at det kan foreligge en rett til ikke å svare på spørsmål eller utlevere dokumenter eller gjenstander når svaret
eller utleveringen vil kunne utsette vedkommende for administrativ sanksjon eller straff. Orienteringsplikten
gjelder ikke der parten må antas å være kjent med at det kan foreligge en slik rett.

§ 49. (underretning om sakens utfall)
Når en sak om administrativ sanksjon avsluttes i førsteinstansen med at sanksjon ikke ilegges, skal parten
underrettes om dette. § 27 første ledd gjelder tilsvarende. Grunnlaget for at saken avsluttes, skal samtidig kort
angis.

§ 50. (domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak om administrative sanksjoner)
Ved prøving av vedtak om administrative sanksjoner kan retten prøve alle sider av saken.

Kapittel X. Tvangsmulkt
§ 51. (tvangsmulkt)
Et forvaltningsorgan kan, når det er fastsatt i lov, treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at plikter som
følger av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, blir etterlevd.
Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et beløp som forfaller ved hver overtredelse.
Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig, og årsaken til dette ikke ligger hos den ansvarlige.
Forvaltningsorganet kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt mulkt.
Tvangsmulkt tilfaller statskassen.
Forhold knyttet til ileggelsen av tvangsmulkt kan påklages særskilt. Reglene i §§ 28 til 36 gjelder tilsvarende.

Kapittel XI. Ikrafttredelse
§ 52. (ikrafttredelse).
Tidspunktet for lovens ikrafttredelse fastsettes ved særskilt lov.
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Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
(offentleglova)
Dato

LOV-2006-05-19-16

Departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Sist endret

LOV-2021-06-18-124 fra 01.07.2021

Publisert

I 2006 hefte 7

Ikrafttredelse

01.01.2009

Endrer

LOV-1970-06-19-69

Rettsområde

Forvaltnings- og kommunalrett ► Offentlig forvaltning
Kultur, idrett og underholdning ► Arkiv

Kunngjort

19.05.2006

Rettet

01.07.2021 (faglige fotnoter fjernet)

Korttittel

Offentleglova – offl

Sjå tidlegare lov 19 juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).

Kapittel 1. Innleiande føresegner
§ 1. Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje
informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til
det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.
§ 2. Verkeområdet til lova
Lova gjeld for
a) staten, fylkeskommunane og kommunane,
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel
som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og
d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje
meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.
Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same
vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande kjem inn under bokstavane c
eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den månaden da vilkåra vart oppfylte.
Kongen kan gi forskrift om at lova ikkje skal gjelde for sjølvstendige rettssubjekt eller for visse dokument
hos sjølvstendige rettssubjekt som er omfatta av første ledd bokstavane c eller d, dersom det må reknast som
nødvendig ut frå omsynet til arten av verksemda, konkurransesituasjonen eller andre særlege tilhøve. Det same
gjeld dersom det gjeld unntak frå innsynsretten for det alt vesentlege av dokumenta til verksemda og særlege
tungtvegande omsyn tilseier det. Kongen kan gi forskrift om at lova heilt eller delvis skal gjelde for
sjølvstendige rettssubjekt som er knytte til stat eller kommune utan å oppfylle vilkåra i første ledd bokstav c
eller d, eller som er unnatekne etter første ledd andre punktum.
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Lova gjeld ikkje for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombodsmann for forvaltninga og andre organ for
Stortinget.
Lova gjeld ikkje for gjeremål som domstolane har etter rettsstellovene. Lova gjeld heller ikkje for gjeremål
som andre organ har etter rettsstellovene i eigenskap av rettsstellorgan. Lova gjeld dessutan ikkje for gjeremål
som politiet og påtalemakta har etter straffeprosessloven. Lova gjeld ikkje for dokument som blir behandla av
Etterretningstenesta etter etterretningstjenesteloven. Kongen kan gi forskrifter om kva lover som skal reknast
som rettsstellover, og om at enkelte gjeremål etter rettsstellovene likevel skal vere omfatta av lova.
Lova gjeld ikkje ved innsyn i Folkeregisteret i opplysningar som i medhald av folkeregisterloven § 3-1 er
registrerte om enkeltpersonar.
Lova gjeld for Svalbard dersom ikkje anna blir fastsett av Kongen.
Føresegnene i § 6, § 7 andre ledd, § 8 tredje ledd andre punktum og fjerde og femte ledd og § 30 første ledd
tredje punktum og andre ledd gjeld uavhengig av føresegnene i paragrafen her for alle verksemder som er
omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU) om
vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor.

Kapittel 2. Hovudreglane om innsyn
§ 3. Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov
eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til
organet hos vedkommande organ.
§ 4. Definisjonar
Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing,
lytting, framsyning, overføring eller liknande.
Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet
sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er
sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.
Følgjande skal ikkje reknast som saksdokument for organet:
a) dokument som inngår i bibliotek- eller museumssamling,
b) dokument som private har overlate til offentleg arkiv for bevaring,
c) dokument som er overlate til eit organ for offentleggjering i periodisk skrift som blir gitt ut av organet,
d) avis, tidsskrift, reklamemateriell og liknande som organet mottek utan at det er knytt til ei bestemt sak i
organet, og
e) dokument som ein medarbeidar i organet har motteke i annan eigenskap enn som tilsett i organet.
Omgrepet organ femner i lova her om alle verksemder som lova gjeld for.
§ 5. Utsett innsyn
Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga
enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser.
For dokument som er utarbeidde av eller til Riksrevisjonen i saker som han vurderer å leggje fram for
Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontrollen, gjeld innsyn først når saka er motteken i Stortinget, eller
når Riksrevisjonen har varsla vedkommande organ om at saka er ferdigbehandla, jf. lov 7. mai 2004 nr. 21 om
Riksrevisjonen § 18 andre ledd. Innsyn kan utsetjast for dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for
ein kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet, jf. kommuneloven
§ 24-2 tredje ledd, inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet.
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For saksdokument som er utarbeidde av eller til EOS-utvalet i saker som utvalet vurderer å leggje fram for
Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontrollen, gjeld innsynsretten først når saka er motteken i Stortinget.
EOS-utvalet skal varsle vedkomande organ om at det handlar om ei slik sak. Blir ei slik sak ferdigbehandla
utan at ho blir oversend Stortinget, gjeld innsynsretten når utvalet har varsla organet om at saka er
ferdigbehandla.
Dersom vesentlege private eller offentlege omsyn tilseier det, kan innsyn i eit dokument utsetjast til det har
komme fram til den det vedkjem, eller hendinga der det skal offentleggjerast, har funne stad.

§ 6. Forbod mot forskjellsbehandling
Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje
høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett
på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir
ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege
gjeremåla til verksemda.
Forbodet i første ledd er ikkje til hinder for at det kan gjerast avtalar om einerett dersom det er nødvendig for
å levere ei teneste i ålmenta si interesse. Det skal gjerast ei ny vurdering av grunngivinga for å gjere slike
avtalar kvart tredje år. Avtalar om einerett som blir gjorde i medhald av leddet her, skal vere offentlege. Det
kan ikkje gjerast avtalar om einerett til tilgang til informasjon som ålmenta etter føresegner i lov eller forskrift
har eit rettskrav på å få innsyn i.
Dersom ikkje anna blir fastsett av Kongen i forskrift, gjeld føresegnene i paragrafen her berre for verksemder
som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU)
om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor.

§ 7. Bruk av offentleg informasjon
Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i
offentleg verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson
er til hinder for det.
I verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv
2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor, skal eventuelle standardlisensar om bruk av
offentleg informasjon vere tilgjengelege i digitalt format, og dei må kunne behandlast elektronisk. Kongen kan
i forskrift fastsetje at det same skal gjelde for verksemder som ikkje er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr.
5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg
sektor.

§ 8. Hovudregel om gratis innsyn
Organet kan berre krevje betaling for innsyn etter denne lova dersom det har heimel i forskrift etter andre
eller tredje ledd.
Kongen kan gi forskrift om betaling for avskrifter, utskrifter eller kopiar. Betalingssatsane skal vere slik at
dei samla inntektene ikkje blir større enn dei faktiske kostnadene ved kopiering og utsending av dokument.
Kongen kan gi forskrift om at det kan krevjast betaling for dokument dersom særlege tilhøve ved arten til
dokumenta eller verksemda gjer det rimeleg. Betalingssatsane skal fastsetjast slik at dei samla inntektene ikkje
blir større enn dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av
informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane.
For verksemder som fell utanfor lova her, men som er omfatta av anna lovgiving som gir ålmenta innsyn i
offentleg verksemd, eller av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv
2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor, må dei samla inntektene ved
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informasjonsutlevering ikkje overstige dei faktiske kostnadene ved reproduksjon og formidling av
informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane.
Verksemder som til vanleg krev betaling for informasjon, skal på førehand offentleggjere gjeldande vilkår og
faktisk betalingssum, medrekna utrekningsgrunnlaget for betalinga. Slik informasjon skal gjerast tilgjengeleg
elektronisk dersom det er mogleg.
Dersom ikkje anna blir fastsett av Kongen i forskrift, gjeld føresegnene i tredje ledd andre punktum og i
fjerde og femte ledd berre for verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv
2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor.

§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar
Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet
dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.
§ 10. Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett
Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.
Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal, skal gjere han allment tilgjengeleg på
Internett, og om korleis det skal gjerast.
Organ som er omfatta av lova her, kan gjere dokument allment tilgjengelege på Internett, med unntak for
opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov. Kongen kan gi forskrift om
tilgjengeleggjering av dokument på Internett og om at visse typar personopplysningar og dokument som ein
tredjeperson har immaterielle rettar til, ikkje skal gjerast tilgjengelege på denne måten.

§ 11. Meirinnsyn
Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn.
Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.
§ 12. Unntak for resten av dokumentet
Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av
dokumentet dersom
a) desse delane aleine vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet,
b) det vil vere urimeleg arbeidskrevjande for organet å skilje dei ut, eller
c) dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet.

Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten
§ 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt
Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.
Føresegnene i forvaltningsloven om teieplikt gir sjølvstendige rettssubjekt som er nemnde i § 2 første ledd
bokstav c eller d i lova her, høve til å gjere unntak for dokument og opplysningar i same omfang som dei gir
forvaltningsorgan det.
Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell
bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving
på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje,
skal dette reknast som nekting av samtykke.
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§ 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)
Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne
saksførebuing.
Første ledd gjeld ikkje:
a) dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak,
b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet,
c) føredrag til saker som er avgjorde av Kongen i statsråd, og
d) presedenskort og liknande, men ikkje dersom kortet gjengir organinterne vurderingar.
Kongen kan gi forskrift om at det ikkje skal kunne gjerast unntak etter første ledd i paragrafen her for
bestemte dokument i bestemte statlege eller statleg tilknytte organ.
§ 15. Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga
Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for
dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si. Det same
gjeld dokument som eit departement har innhenta frå eit anna departement til bruk i den interne saksførebuinga
si.
Det kan vidare gjerast unntak for delar av dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ
bør stille seg i ei sak, og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si, når det er påkravd
av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i saka.
Unntaka i paragrafen her gjeld tilsvarande for dokument om innhenting av dokument som er nemnde i første
og andre ledd, og innkallingar til og referat frå møte mellom overordna og underordna organ, mellom
departement og mellom eit organ og nokon som gir råd eller vurderingar som er nemnde i andre ledd.
Paragrafen her gjeld ikkje for dokument som blir innhenta som ledd i allmenn høyring i ei sak.
§ 16. Innsyn i interne dokument hos kommunane og fylkeskommunane
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 fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og klagenemnder, og
d) dokument i saker der ei kommunal eller fylkeskommunal eining opptrer som ekstern part i høve til ei anna
slik eining.
§ 14 gjeld likevel for dokument som blir utveksla mellom kommunale og fylkeskommunale kontrollutval og
sekretariatet til utvalet. For kommunar og fylkeskommunar med parlamentarisk styreform gjeld §§ 14 og 15
likevel for saksframlegg 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 for dokument som eit folkevalt organ har
kravd innsyn i etter kommuneloven § 11-13.
Unntaket i § 14 gjeld ikkje for dokument frå eller til eit kommunalt eller fylkeskommunalt særlovsorgan eller
eit kommunalt eller fylkeskommunalt føretak etter kommuneloven kapittel 9.
Unntaket i § 14 gjeld heller ikkje for dokument frå eller til ei kommunal eller fylkeskommunal eining på
område der einingane har sjølvstendig avgjerdsrett. Unntaket i § 14 gjeld likevel for dokument i saker der
administrasjonssjefen eller kommunerådet gjennomfører kontrolltiltak overfor ei eining, og for utkast til vedtak
og innstillingar som blir lagde fram for administrasjonssjefen eller kommunerådet før det blir gjort vedtak, eller
før ei innstilling blir lagd fram for eit folkevalt organ. Unntaket i § 14 gjeld også for merknader frå
administrasjonssjefen eller kommunerådet til slike utkast som er nemnde i førre punktum.
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§ 17. Unntak for visse dokument som gjeld Det Kongelege Hoff
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld talar som medlemmer av kongehuset skal halde
eller har halde, og for dokument som gjeld reiseprogram for medlemmer av kongehuset. Dette gjeld likevel
ikkje for den endelege talen etter at han er offentleg framført, og heller ikkje for dokument som gjeld
reiseprogram, etter at reisa er gjennomført eller reiseprogrammet er offentleggjort.
§ 18. Unntak for rettssaksdokument
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som eit organ har utarbeidd eller motteke som part i ei
rettssak for norsk domstol.
§ 19. Unntak for dokument som blir utveksla under konsultasjonar med Sametinget m.m.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som blir utveksla mellom statlege organ og Sametinget og
andre som ledd i konsultasjonar etter reglane i sameloven kapittel 4. Dette gjeld ikkje dokument som blir
utveksla som ledd i allmenn høyring i ei sak.

§ 20. Unntak av omsyn til Noregs utanrikspolitiske interesser
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til Noregs utanrikspolitiske
interesser dersom:
a) det følgjer av folkerettslege reglar at Noreg har plikt til å nekte innsyn i opplysningane,
b) opplysningane er mottekne under føresetnad av eller det følgjer av fast praksis at dei ikkje skal
offentleggjerast, eller
c) opplysningane gjeld norske forhandlingsposisjonar, forhandlingsstrategiar eller liknande og
forhandlingane ikkje er avslutta. Etter at forhandlingane er avslutta, kan det framleis gjerast unntak for
slike opplysningar dersom det er grunn til å tru at det vil bli teke opp igjen forhandlingar om den same
saka.
Opplysningar i offisielle dokument som blir utveksla mellom Noreg og ein mellomstatleg organisasjon i
saker som gjeld internasjonal normutvikling som kan få verknad for norsk rett, kan det gjerast unntak for etter
første ledd bokstav b berre dersom det er påkravd av omsyn til tungtvegande utanrikspolitiske interesser. Det
same gjeld opplysningar om norske forhandlingsposisjonar etter at posisjonane er lagde fram i forhandlingane.
I andre høve enn dei som er nemnde i første og andre ledd, kan det gjerast unntak frå innsyn for opplysningar
når det er påkravd av særleg tungtvegande utanrikspolitiske interesser.
§ 21. Unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og tryggingsinteresser
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av nasjonale tryggingsomsyn eller
forsvaret av landet.
§ 22. Unntak i visse budsjettsaker
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som er utarbeidde av eit departement, og som gjeld statlege
budsjettsaker. Det same gjeld for opplysningar om førebelse budsjettrammer fastsette av regjering eller
departement i dokument frå underliggjande organ og etatar, og frå Det Kongelege Hoff,
Domstoladministrasjonen og Sametinget.
§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg
gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar som gjeld forhandlingar om rammeavtalar med landbruks, fiskeri- og reindriftsorganisasjonane når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av
forhandlingane.
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Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av
anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld selskap der staten eller ein kommune eller
fylkeskommune har eigarinteresser, og som blir behandla av vedkommande organ som eigar, dersom selskapet
ikkje er omfatta av verkeområdet for lova her.

§ 24. Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysningar som kan lette
gjennomføringa av lovbrot m.m.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege
kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan
gjennomførast.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private. Andre
dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for
inntil saka er avgjord.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette
gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville
utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er
særleg utsette, eller som er trua av utrydding.
§ 25. Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentleg teneste.
Unntaket i første ledd gjeld ikkje søkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp
ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar
søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkommande sjølv
ber om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det
knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om
søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom
oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Det skal gå fram av søkjarlista kor mange
søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering,
utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum
omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved
oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26. Unntak for eksamensdokument, forskingsopplysningar og fødselsnummer m.m.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for svar til eksamen eller liknande prøve og innleverte utkast til
konkurranse eller liknande. Det same gjeld tilhøyrande oppgåver inntil vedkommande eksamen eller prøve er
halden eller vedkommande konkurranse er lyst ut. Det kan dessutan gjerast unntak frå innsyn for karakterar og
vitnemål frå utdanning.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om kven som skal få ein pris, eit heidersteikn eller
liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om kven som har vore vurdert for ein pris, eit heidersteikn
eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for personbilete som er teke inn i eit personregister. Det same gjeld
opplysningar som er innhenta ved vedvarande eller regelmessig gjenteken personovervaking.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om forskingsidear og forskingsprosjekt i sak som gjeld
økonomisk stønad eller rådgjeving frå det offentlege i samband med forskingsprosjekt.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon.
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Det kan gjerast unntak frå innsyn for samanstillingar av og oversikter over personopplysningar som blir
utarbeidde som ei direkte følgje av innsynskrav etter personvernforordninga artikkel 15.

§ 27. Forskriftsheimel
Kongen kan i forskrift fastsetje at det kan gjerast unntak frå innsyn for journalar og alle dokument på
saksområde der det kan eller skal gjerast unntak frå innsyn for det alt vesentlege av dokumenta. Slik forskrift
kan berre fastsetjast når særleg tungtvegande grunnar taler for det.
Kongen kan i forskrift fastsetje at det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i arkivdepot når det er
påkravd av arkivtekniske omsyn.

Kapittel 4. Saksbehandling og klage
§ 28. Innsynskravet
Innsyn kan krevjast skriftleg eller munnleg.
Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje
når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register.
§ 29. Kva organ skal avgjere innsynskravet mv.
Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan
ugrunna opphald.
Kongen kan i forskrift gi reglar om kva organ som på dei forskjellige saksområda skal ta avgjerd etter
paragrafen her.
§ 30. Korleis organet skal gi innsyn og gjere dokument tilgjengelege
Organet fastset ut frå omsynet til forsvarleg saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent. Det kan
krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet. Hos verksemder som er omfatta av EØS-avtalen
vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå
offentleg sektor, og hos andre verksemder der det er fastsett av Kongen i forskrift, gjeld retten til kopi alle
eksisterande format og språkversjonar. Retten til kopi gjeld ikkje format eller versjonar av eit dokument som er
allment tilgjengeleg. Kongen kan gi forskrift om at retten til elektronisk kopi ikkje skal gjelde for dokument
som ein tredjeperson har immaterielle rettar til, og for dokument der det er påkravd av arkivtekniske omsyn.
Når verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved
direktiv 2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor, gir innsyn i informasjon som det
knyter seg immaterielle rettar til, skal organet, dersom det har kjennskap til det, opplyse om kven som er
innehavar av rettane, eller kva for lisenshavar organet har fått informasjonen frå. Dette gjeld likevel ikkje når
det er klart unødvendig å gi slike opplysningar. Kongen kan fastsetje i forskrift at føresegnene i leddet her også
skal gjelde for verksemder som ikkje er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF, som
endra gjennom direktiv 2013/37/EU).
Dersom verksemder som nemnde i andre ledd gjer dokument med tilhøyrande metadata allment tilgjengelege,
skal tilgjengeleggjeringa skje i alle eksisterande format og språkversjonar, så langt slik tilgjengeleggjering er i
samsvar med lova her og tilhøyrande forskrift. Plikta omfattar maskinleselege format. Plikta etter første
punktum omfattar ikkje format som berre blir brukte til lagring eller annan intern bruk, eller som elles er ueigna
for tilgjengeleggjering.

§ 31. Avslag og grunngiving
Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for
avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget,
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skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om
dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om
klagefristen.
Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for
avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg
grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.
§ 32. Klage
Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det
forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Avgjerder om å gi innsyn kan likevel ikkje påklagast.
Statsforvaltaren er klageinstans for vedtak i kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Kongen kan gi forskrift
om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder tekne av statlege organ. Kongen kan også gi forskrift
om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder av rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd
bokstavane b til d. Når det blir klaga på ei avgjerd frå eit departement, skal departementet opplyse klagaren om
at retten til å klage til Sivilombodsmannen ikkje gjeld for avgjerder gjorde av Kongen i statsråd.
Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet,
skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd. Dette gjeld likevel ikkje når Kongen i
statsråd er klageorgan. Regelen i første punktum gjeld heller ikkje i slike tilfelle som fell inn under § 13 tredje
ledd, og når spørsmål om nedgradering må leggjast fram for eit anna organ.
Klaga skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI så
langt dei passar.
Vedtaket til klageinstansen er særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 overfor
kommunar og fylkeskommunar og rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd bokstavane b til d.

Kapittel 5. Sluttføresegner
§ 33. Iverksetjing og overgangsreglar
Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Frå same tid blir lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i
forvaltningen oppheva.
For rettssubjekt som blir omfatta av lova etter § 2 første ledd bokstav c eller d, gjeld innsynsretten og plikta
til å føre journal berre for dokument som er komme inn til eller oppretta av rettssubjektet etter at lova her tek til
å gjelde.
Avtalar om einerett til tilgang til informasjon som eksisterer når lova tek til å gjelde, og som ikkje oppfyller
vilkåra i § 6 andre ledd, skal opphøyre når avtalen går ut, men likevel seinast den 31. desember 2008.

§ 34. Endringar i andre lover
Frå den tida lova tek til å gjelde, blir desse endringane gjorde i andre lover: – – –
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Prop.46 L (2017–2018)

KAPITTEL 5. Kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter
5.2 Utvalgets forslag

5.2.1 Kommunalt selvstyre
Utgangspunktet for utvalget er at det kommunale selvstyret skal styrkes. Dette følger av mandatet, men
utvalget har også en grundig omtale av betydningen av det kommunale selvstyret, og understreker at en
styrking av det kommunale selvstyret er en viktig og sentral del av utvalgets arbeid og forslaget til ny
kommunelov. Utvalget omtaler også grensene for det kommunale selvstyret, forholdet til at Norge er enhetsstat
og at
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nasjonale myndigheter skal ivareta nasjonale mål. Forholdet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring og
kontroll er et sentralt tema, og utvalget understreker betydningen av å avveie disse hensynene på en god måte.
Utvalget foreslår å lovfeste det kommunale selvstyret i en ny og egen bestemmelse i kommuneloven. Dette
gjelder både sentrale elementer i selvstyret og rammene for selvstyret. Utvalget mener en lovfesting av det
kommunale selvstyret er en viktig forutsetning for å styrke selvstyret, og for å oppfylle charteret om lokalt
selvstyre. Utvalget er også positiv til en grunnlovfesting av det kommunale selvstyret, og mener at en lovfesting
av det kommunale selvstyret i kommuneloven er viktig selv om det kommunale selvstyret blir overordnet
fastsatt i grunnloven.
Utvalget foreslår å benytte begrepet kommunalt selvstyre i lovbestemmelsen, men mener det ikke er
hensiktsmessig å gi en avgrenset og uttømmende definisjon av begrepet i bestemmelsen. Innholdet i det
kommunale selvstyret vil etter utvalgets syn klargjøres gjennom den foreslåtte bestemmelsens ordlyd og av
redegjørelsen for begrepet i forarbeidene. Utvalget viser til at begrepet kommunalt selvstyre kan brukes på
ulike måter i ulike sammenhenger, og at det sentrale her er bruken av begrepet i en lovtekst. Utvalget bruker
begrepet om det at kommunene, ved folkevalgte kommunale organer, selv kan styre og ta beslutninger om det
kommunene selv ønsker, så lenge ikke annet framgår av lov eller i medhold av lov.
Utvalget foreslår at forutsetningene for det kommunale selvstyret, at Norge er delt inn i kommuner med en
egen folkevalgt ledelse, tas inn i lovbestemmelsen om kommunalt selvstyre. Dermed fastslås det at kommuner
både skal ha geografiske grenser og demokratiske lokalvalg.
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Videre foreslår utvalget å lovfeste at hver kommune er et eget rettssubjekt som kan fatte beslutninger på eget
initiativ og ansvar. Kommunen kan således påta seg oppgaver og ansvar så sant ikke lov eller ulovfestete
rettsregler forhindrer det. Kommunens kompetanse er således negativt avgrenset.
Norge er en enhetsstat, og det kommunale selvstyret må fungere innenfor denne rammen. Utvalget mener
derfor at det bør lovfestes at det kommunale selvstyret må utøves innenfor nasjonale rammer gitt i lov. Dette
presiserer at selvstyret begrenses av lover fastsatt av Stortinget.
Utvalget mener det er en helt sentral forutsetning for det kommunale selvstyret at det er et krav til
lovhjemmel for at nasjonale myndigheter skal kunne begrense kommunenes handlefrihet. Dette kravet
eksisterer i dag, men er ikke lovfestet. Utvalget foreslår derfor å ta inn i bestemmelsen at begrensninger i det
kommunale selvstyret må ha hjemmel i lov. Dersom nasjonale myndigheter ønsker å pålegge kommunene nye
oppgaver eller plikter, må dette altså gjøres gjennom lov eller forskrift med hjemmel i lov. Dette understreker
kommunenes selvstyre, og rollefordelingen mellom stat og kommune avklares.

Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) Til § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og
oppgaver

KAPITTEL 30. Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget
Kapittel 13. Administrasjonen
Til § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Se punktene 9.3 og 9.4
Første ledd fastslår at kommunestyret og fylkestinget selv skal ansette en kommunedirektør.
Kommunedirektøren skal være leder av kommunens og fylkeskommunens administrasjon. I bestemmelsen
brukes betegnelsen kommunedirektør
Side 379

enten det gjelder slikt verv i en kommune eller i en fylkeskommune. Det er ingen plikt til å benytte betegnelsen
kommunedirektør. I den forstand videreføres gjeldende rett, som lar det være opp til kommunene selv å
bestemme hvilken stillingstittel den øverste lederen av administrasjonen skal ha.
Andre ledd fastslår at kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instruksene, retningslinjene eller påleggene
kommunestyret eller fylkestinget gir. Dette er i hovedsak en videreføring av dagens § 23. Formuleringen
«instruksene, retningslinjene og påleggene» er imidlertid en presisering for å understreke at kommunestyret må
være tydelig dersom de ønsker å komme med føringer til kommunedirektøren.
Tredje ledd fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Dette er en videreføring av dagens bestemmelse,
men med en noe nærmere presisering enn dagens lov. Saker som legges fram for folkevalgte organer, skal, som
tidligere, være forsvarlig utredet. Bestemmelsen presiserer nå at utredningen skal gi et faktisk og rettslig
grunnlag for å treffe vedtak. Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens
faktum. I tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor omfattende
denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks omfang, kompleksitet,
tidsaspekt og så videre.
Fjerde ledd sier at kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt
uten ugrunnet opphold. Denne iverksettelsesplikten følger også av dagens § 23, men det er nå presisert at dette
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skal skje uten ugrunnet opphold. I tillegg er det tatt inn en ny bestemmelse som sier at hvis kommunedirektøren
blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettelse av vedtaket, skal
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på det på en egnet måte.
Femte ledd og sjette ledd viderefører, med enkelte språklige justeringer, bestemmelsene om
kommunedirektørens møte- og talerett i folkevalgte organer og om folkevalgte organers adgang til å gi
kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Både
kommunestyret og andre folkevalgte organer kan delegere slik myndighet til kommunedirektøren.
Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre til andre personer i administrasjonen. Dette er ikke sagt
uttrykkelig i loven, men følger av den alminnelige delegeringslæren.
I syvende ledd gis kommunedirektøren det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse,
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner hvis ikke annet er fastsatt i lov. Arbeidsgiver- og
personalpolitikk vil imidlertid fortsatt være kommunestyrets eller fylkestingets ansvar. Og
kommunedirektørens oppgaver her må selvsagt gjennomføres innenfor de budsjettvedtakene og overordnete
arbeidsgiverpolitiske vedtak kommunestyret eller fylkestinget måtte fatte. For å illustrere skillet kan det vises
til at hvilket reglement kommunen eller fylkeskommunen skal ha for pensjon, permisjon eller liknende, ligger
til kommunestyret eller fylkestinget, mens den konkrete behandlingen av søknad om permisjon eller liknende
ligger til kommunedirektøren.
Lovfesting av dette ansvaret er nytt og innebærer at kommunestyret og fylkestinget ikke kan velge noen
annen løsning. Det vil si at de kan ikke gi kommunedirektøren mindre ansvar enn det som her følger av loven,
men de kan selvfølgelig delegere mer ansvar til kommunedirektøren innenfor lovens rammer.
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