
 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Gry Langsæther 

 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@krd.dep.no http://www.krd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Kommunene 

Fylkeskommunene  

Fylkesmennene 

 

      

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 13/232-14 17.12.2013 

 

Orientering om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsejing og endring i kommune- 

og fylkesgrenser (inndelingslova). 

 

På bakgrunn av lovendringsforslag i Prop. 109 L (2012–2013), vedtok Stortinget 20. juni 

2013 endringer i inndelingslova. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014. I det følgende 

omtaler vi lovendringene.  

 

Kongen skal kunne flytte inntil én kommune til ett annet fylke, uansett tallet på innbyggere i 

kommunen. Denne endringen forenkler bestemmelsen om avgjørelsesmyndighet i 

inndelingslova § 6 ved endring av fylkesgrenser, ved at den tilknytingen til mandatfordelingen 

som loven hittil har stilt opp, blir brutt.  

 

Inndelingslova har hittil ikke hatt en særskilt regulering av prosessen når en kommune eller et 

fylke blir delt og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylke, slik at den 

opprinnelige kommunen eller fylket opphører. Fra 1. januar 2014 blir definisjon av ”deling” i 

inndelingslova § 3 endret slik at dette begrepet òg omfatter de tilfellene der en kommune eller 

et fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylke. Alle 

bestemmelsene for ”deling” blir dermed gjort gjeldende for denne prosessen.  

 

Videre er inndelingslova § 26 første ledd endret slik at der en kommune eller fylke blir delt, 

og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylke, skal det opprettes en 

fellesnemnd. Bestemmelsen i § 27 om konstituering av nytt kommunestyremøte eller 

fylkesting blir også gjort gjeldende for disse tilfellene. Fylkesmannen skal kalle sammen til et 

fellesmøte for kommunestyret i den kommunen som opphører å eksistere, og 

kommunestyrene i de enkelte delene som skal legges til. Tilsvarende får departementet ansvar 

for å kalle sammen til fellesmøte for fylkestinget.  



Side 2 

 

 

I tillegg er § 26 tredje ledd endret slik at fellesnemnda også skal forberede den fireårige 

økonomiplanen det første året etter sammenslåingen, ikke bare det første budsjettet. Det 

samme gjelder der en kommune eller fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre 

kommuner eller fylker. Fra 1. januar 2014 kan fellesnemda etter § 26 få fullmakt til å 

videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller en avtale med en annen 

revisor. Det samme gjelder kontrollutvalgssekretariatet. Vedtak skjer på bakgrunn av 

innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

Inndelingslova § 28 er endret slik at mens sammenslåing blir greid ut, kan staten kontrollere 

budsjettet. Det samme gjelder dersom en kommune blir delt, og de enkelte delene blir lagt til 

andre kommuner eller fylke, slik at den opprinnelige kommunen eller fylket opphører.  

 

Stortinget vedtok videre enkelte mindre redaksjonelle lovendringer, som ikke omtales 

nærmere her. For nærmere informasjon om innhold i og begrunnelse for lovendringene, se 

Prop. 109 L (2012–2013) under følgende lenke: 

http://www.regjeringen.no/pages/38292397/PDFS/PRP201220130109000DDDPDFS.pdf 

  

Vi opplyser om at departementet tar sikte på å revidere rundskriv H- 01/07 Lov om fastsetjing 

og endring av kommune- og fylkesgrenser. Delegering og utfyllande retningsliner i 2014. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Gry Langsæther 

 seniorrådgiver 
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