
Ot.prp. nr. 100

(2008–2009) 

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) 

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 5. juni 2009,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Hovedinnholdet i proposisjonen 

Kommunal- og regionaldepartementet legger med 
dette frem forslag om lov om endringer i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkes
kommuner (kommuneloven). Departementet fore
slår endringer i kommuneloven § 35 nr. 1, da be
stemmelsens annet punktum ved en inkurie falt ut 
ved vedtakelsen av lov 8. mai 2009 nr. 26 om en
dringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøys
ter, valobservasjon mv.). 

2 Bakgrunn 

I Ot.prp. nr. 32 (2008-2009) fremmet departementet 
forslag til enkelte endringer i valgloven og kommu
neloven. I proposisjonen ble det blant annet frem
met forslag om endringer i valgloven § 9-3 annet 
ledd om at et mindretall på en tredjedel i kommu
nestyret kan vedta utvidet åpningstid i valglokalene 
valgdagen og § 9-2 annet ledd om at et mindretall 
også kan vedta at valglokalene skal være åpne søn
dag (todagers-valg). Innføring av en slik mindre
tallsrett forutsatte endringer i kommuneloven § 35 
nr. 1, som lød slik før endringen: 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de 
stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av 
denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn 
valg er møteleders stemme avgjørende. 

Ved den nevnte endringsloven ble § 35 nr. 1 
endret slik: 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de 
stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av 
denne lov eller av valgloven § 9-2 annet ledd el
ler § 9-3 annet ledd. 

Endringsloven ble vedtatt i Lagtinget 28. april 
og sanksjonert i statsråd 8. mai. 

Ved en inkurie ble ikke bestemmelsens annet 
punktum gjengitt i forslag til endringsbestemmelse 
i proposisjonen, og dermed heller ikke i nevnte en
dringslov, med den følge at annet punktum falt ut 
av kommuneloven § 35 nr. 1. Dette var ikke tilsik
tet. Bestemmelsen skulle ha vært utformet slik at 
det kun ble gjort endringer i første punktum i kom
muneloven § 35 nr. 1. 
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3 Departementets vurdering og 
forslag 

Departementet viser til at proposisjonsforslaget og 
endringsbestemmelsen i endringsloven 8. mai 2009 
nr. 26 feilaktig gjenga kommuneloven § 35 nr. 1 i 
sin helhet, og ikke bare § 35 nr. 1 første punktum. 
Dette medførte at § 35 nr. 1 annet punktum feilak
tig ble opphevet. 

Departementet foreslår at feilen rettes opp ved 
at det vedtas en endringslov til kommuneloven, der 
§ 35 nr. 1 annet punktum tas inn igjen. 

Endringen som foreslås er av ren teknisk art og 
innebærer ingen realitetsendring. Etter departe
mentets vurdering har det derfor ikke vært nødven
dig å sende endringsforslaget på høring. 

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslaget vil ikke medføre økonomiske eller admi
nistrative konsekvenser. 

Kommunal- og regionaldepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 
om kommuner og fylkeskommuner (kommunelo
ven). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommu
ner og fylkeskommuner (kommuneloven) i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

I 
I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) skal § 35 nr. 1 
lyde: 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de 
stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av den-

ne lov eller av valgloven § 9-2 annet ledd eller § 9-3 
annet ledd. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg 
er møteleders stemme avgjørende. 

II 
Loven trer i kraft straks. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Juni 2009 
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