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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032  OSLO

Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven

Viser til høringsbrev av 09.06.15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven.

Departementet legger opp til viktige avklaringer som skal bidra til gode og smidige prosesser 
rundt kommunesammenslåinger. Dette er avklaringer som fylkesmannen stiller seg positiv til.

I det følgende gis en mer utdypende vurdering av enkelte forslag:

Kapittel 2: ROBEK-status ved sammenslåing

Kommuneloven og inndelingsloven løser i dag ikke uttrykkelig spørsmålet om hvordan 
ROBEK-status skal håndteres ved sammenslåing av kommuner.  Departementet skisserer to 
alternativer for hvordan dette skal håndteres dersom minst en av kommunene som skal slås 
sammen er ROBEK-kommune. Bare kommuner med et reelt kontrollbehov bør stå i ROBEK.  

Fylkesmannen støtter departementets forslag om at ROBEK-status ikke automatisk bør 
videreføres dersom en eller flere av kommunene som skal danne ny kommune er i registeret.  
En automatisk ROBEK-status for den nye kommunen vil lett kunne ha negativ virkning for 
sammenslåingsprosessen. Fylkesmannen får en tidsavgrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-
status likevel skal videreføres dersom det fremdeles er et kontrollbehov i den nye kommunen. 
Vurderingen og beslutningen om ROBEK-status bør være klar til sammenslåingstidspunktet.

Kapittel 3: Kommunesammenslåing og forkjøpsrett til aksjer

Departementet legger til grunn at denne lovendringen kun innebærer en klargjøring av 
gjeldende rett. Fylkesmannen støtter forslaget om at forkjøpsretten etter aksjeloven ikke 
utløses når aksjer går over fra en kommune til en annen som følge av sammenslåing eller ved 
deling.

Når det gjelder spørsmålet om behov for unntak fra samtykkekravet i aksjeloven § 4-15 (2) i 
forbindelse med kommunereformen, støtter fylkesmannen departementets forslag om at krav 
til samtykke ved aksjeovergang ikke skal gjelde.
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Kapittel 4: Deling og grensejustering  

Fylkesmannen mener den foreslåtte lovendringen er et viktig grunnlag for å legge til rette for 
så smidig saksbehandling som mulig og støtter forslaget som er lagt frem.

Kapittel 5: Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte

Departementet foreslår å innføre en ny unntaksregel i inndelingsloven § 25 slik at det ikke 
stilles krav om felles kommunestyremøte der det allerede foreligger lokale vedtak i hvert 
kommunestyre. Fylkesmannen støtter dette forslaget. Det bør legges til rette for at det 
delegeres til fylkesmennene å gi unntak fra kravet om felles kommunestyremøte.

Kapittel 6: Nytt kommunestyre etter en sammenslåing

Forslaget oppfattes å innebære valgfrie, gode og praktiske løsninger for de aktuelle 
kommunestyrene og det støttes som de foreligger.

Kapittel 7: Styring av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner

I Buskerud har vi ingen kommuner som er parlamentarisk styrte og har derfor ingen erfaringer 
med slikt styresett.  Fylkesmannen har ikke merknader til de foreslåtte endringene.

Kapittel 8: Plikt til å kunngjøre møter (kommuneloven)

Fylkesmannen støtter forslaget som klargjør at møter i folkevalgte organer som antas å ville 
bli helt eller delvis lukket etter § 31, også skal kunngjøres.  Dette for å unngå uthuling av 
prinsippet om møteoffentlighet og kunngjøring som logisk følge i denne sammenhengen. 

Fylkesmannen støtter forslaget om at kunngjøring av møte blir gjort gjeldende for kommunale 
foretak.  Videre støtter vi også forslaget om å lovfeste krav til at innkallingen skal inneholde 
en saksliste. Dette vil medvirke til profesjonalisering av møterutiner for slike organ.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Fylkesmann

Eli Kristin Nordsiden
Fung. avdelingsdirektør
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