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Kommunelovens deler 

• Generelle bestemmelser 
• Folkevalgte 
• Innbyggerdeltakelse 
• Administrasjonen 
• Økonomi 
• Interkommunalt samarbeid 
• Egenkontroll 
• Statlig kontroll og tilsyn 
• Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover 



Formålsbestemmelsen og rettslig stilling 

• Nevner både kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og lokaldemokrati 
• Presiserer kommunenes og fylkeskommunenes rolle som tjenesteyter, 

 samfunnsutvikler og offentlig myndighet 
• En effektiv, tillitsskapende og bærekraftig kommunesektor  
 
• Tre prinsipper for kommune-stat-forholdet 

– 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 
– Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom 

 
• Andre bestemmelser: 

– Grunnloven § 49 – Innbyggernes rett til å styre lokale anliggender 
– Tvistelov §1-4 a - Søksmålsadgang 
– Forvaltningslov § 34 – Vektlegge det kommunale selvstyret ved prøving av skjønn 



Hva er folkevalgte organer? 

• Folkevalgte organer er definert i ny kommunelov 
– kommunestyre og fylkesting 
– 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 
– representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd 
– representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap 
– et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov. 

 

Kommunestyre i Tynset.  



… men vi har også «andre kommunale organer» 

• partssammensatte utvalg 
• styret for en institusjon 
• underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 
• styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 
• eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom. 
 

• Disse kommunale organene skal opprettes  
 

Ungdommens kommunestyre i Røyken 



Hvem er folkevalgt? 

• Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret  
og fylkestinget og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i  
et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2.  
 

• Dersom administrativ ledelse velges inn i underordnede organer i interkommunale samarbeid, så skal 
de likevel ikke anses som folkevalgte. 

Kommunestyret i Sømna. Foto: Sømna kommune  



Ordfører 

• Møteleder og rettslig representant  
• Møte-, tale- og forslagsrett i alle folkevalgte organer unntatt  

kontrollutvalg, kommune- og fylkesråd og organer under dem   
• Kommunestyret/fylkestinget kan delegere  

– Vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning (kan også delegeres fra formannskap/fylkesutvalg 
– Vedtak i hastesaker  
– Opprette saksforberedende utvalg i saker som ikke har prinsipiell betydning 
– Skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet 

• Kan suspenderes ved tiltalelse for forhold med minstestraff på tre år  
 

Ordførere i Ski og Oppegård 



Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse får flere 
rettigheter 

Skal-bestemmelser: 
• Rett til sykepenger 
• Rettigheter ved yrkesskade 
• Permisjoner (skal selv gi forskrift) 

 
Kan-bestemmelser: 
• Rett til ettergodtgjøring (skal selv gi forskrift) 
• Pensjonsordning (Kongen kan gi forskrift) 



Streng ombudsplikt 



Saksbehandling folkevalgte organer 

• Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter 
• Vid adgang til fjernmøter  
• Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv saksbehandlingsreglement 
• Utvidet innsynsrett og taushetsplikt  

– Taushetsbelagte opplysninger etter fvl.: krever flertallsavgjørelse 
– Unntatt offentlighet etter offl.: krever tre stemmer  

• Reglement for innstilling og delegering 
– Vedtas i løpet av det første hele året  

 



Valgbarhetsregler og saksbehandlingsregler 

• De vanlige valgbarhetsreglene 
• De vanlige saksbehandlingsreglene 
• Ingen mulighet til å vedta andre valgbarhetsregler eller saksbehandlingsregler som i dagens § 10 

Komiteer 
• Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer  

 
 



Innbyggerdeltakelse 

• Lovpålagt med eldreråd, råd for personer med nedsatt  
funksjonsevne og ungdomsråd 

• … men disse er ikke folkevalgte organer 
 

• Kommunenes fleksibilitet utfordres – komiteer etter §10a  
opphører 

• Hvordan kan man på en smidig måte involvere innbyggerne?  



Tydeliggjør forholdet til 
administrasjonen 



Administrasjon 

• Fra rådmann/administrasjonssjef til kommunedirektør 
• Kommunestyret er arbeidsgiver, men rådmannen har det løpende personalansvaret  

– Ansettelse, oppsigelse, suspensjon og avskjed tilfaller rådmannen 
• Ellers er det mye gjenkjennbart: 

– Saker til kommunestyret er forsvarlig utredet 
– Iverksette vedtak uten ugrunnet opphold 

• Rådmannen skal gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har 
sentral betydning for iverksetting av vedtak 

 



KS vil tilby opplæring i ny lov  
vinteren/våren 2018 og 2019 

 
 

Kontakt:  
Dag-Henrik Sandbakken – dhs@ks.no  

Gjertrud Strand Sanderød – gss@ks.no  
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