
Høringssvar til forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om 

interkommunale selskaper og partiloven.    

I utgangspunktet er Norges Kommunistiske Part (NKP) avvisende til unntak fra gjeldende lover og 

regler som styrer og regulerer vårt demokrati, spesielt de som gjelder nærdemokratiet. Den 

fullmaktslov som ble vedtatt den 24. mars er et brudd på Grunnloven (jfr. Prof. Graver, adv. 

Lippestad, adv. Østgård, adv. Kierulf m.fl.) Det er i dag intet som skulle tilsi at eksisterende love og 

bestemmelser (bl.a. Smittevernloven, Sykehusloven, Kommuneloven, Lov om helsemessig og sosial 

beredskap m.fl.) ikke skulle være skulle være tilstrekkelige for å bekjempe Codvid-19 epidemien i 

landet. Dersom lovene aktiveres målrettet og med besluttsomhet vil vi nå målet. Nå er det først og 

fremst en sterkere smittevernberedskap som trengs.                                                            

Konklusjonene er at NKP ikke er for forslaget til unntaksbestemmelsene til midlertidig lov.                                                                                

 NKP har imidlertid merket seg at det er foreslått at frister for bestemmelsene i Partiloven og IKS-

loven (lov om interkommunale selskaper).  Det mener vi er nødvendige i dagens krisesituasjon. NKP 

viser til (s. 4) at man mener at er det behov for utvidete frister for avgivelse og vedtakelse av enkelte 

dokumenter etter kommuneloven. Fristene bør utvides slik at det for kommunene er praktisk mulig å 

kunne oppfylle de utvidete fristene, og slik at kommunene har mulighet til å planlegge virksomheten et 

stykke fram i tid. 

 Videre står det (S. 6) at utbruddet av Covid-19 fører til en rekke utfordringer for kommunesektoren, 

og vil kunne sette tjenesteapparatet i enkelte kommuner under sterkt press. Det vil kunne oppstå 

situasjoner der kommunen ikke vil klare å levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere innenfor 

kritiske samfunnsområder, som for eksempel barnevern og helse- og omsorg. KS og flere kommuner 

har pekt på at kommunene som følge Covid-19 vil kunne ha behov for raskt å kunne inngå 

interkommunale samarbeid på viktige samfunnsområder, for å kunne opprettholde et forsvarlig 

tjenestetilbud i kommunen eller for å hindre tjenestekollaps i kommunen. Dette må kunne løses på en 

god måte gjennom avtaler som gjøres nå allerede under avstengingen av disse institusjonene. 

I følge Valgloven må NKP ha 500 underskrifter på sin valgliste for å få stille til Stortingsvalg. Partiet 

vil påpeke det akutte problemet partiet er uforskyldt kommet i for å kunne samle underskrifter for å få 

delta i Stortingsvalget 2021. Et slikt arbeid krever lang tid og er svært møysommelig. Ved at partiets 

medlemmer ikke får muligheter for å oppsøke forsamlinger, kollektive møtesteder og privatpersoner 

p.gr.a. krisen som, i følge FHI, vil vare i 18 mndr. har vi ingen muligheter for å kunne innfri kravet om 

500 underskrifter innen utgangen av mars 2021. Når Dep gir kommunene annet tjenesteapparat full 

forståelse at de er under press og ikke kan levere lovpålagte tjenester, må denne forståelsen også gis til 

partier og organisasjoner som også er i en pressituasjon. 

NKP mener Kommunal- og moderniserings departementet må gi partiene som må samle 

underskrifter for å gjøre sin plikt i demokratiske valg fritak fra dette for valget 2021. Eventuelt 

å kunne smale underskrifter digitalt. 
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