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Høringssvar-  forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover 

 

Formannskapet vedtok 18.10.d.å. følgende høringssvar til ovennevnte : 

 

Ang. kontrollkomite, valg, sekretariat mv. 

Trondheim kommune støtter forslaget om en endring i kontrollutvalgsforskriften § 20 tredje ledd 

slik at det tydelig fremkommer at kontrollkomiteens sekretariat skal være uavhengig av kommunens 

administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen. 

 

Trondheim kommune er enig i at verken medlemmer av kontrollutvalget eller medlemmer av 

kommunestyret bør kunne være sekretær for kontrollutvalget og støtter således forslaget om endring 

i kontrollutvalgsforskrifta 20 tredje ledd.  

 

Trondheim kommune støtter endringene i kommunelovens § 17 nr 2 tredje punktum om at 

kontrollutvalget velges på det konstituerende møtet sammen med formannskap og ordfører. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at medlemmer av kommunestyrekomiteer avskjæres fra å 

sitte i kontrollutvalget.  

 

Trondheim kommune anser som KRD at det ikke er behov for å utelukke leder og styremedlemmer 

i kommunalt eide selskap fra valg til kontrollutvalg. 

 

Trondheim kommune er enig i at et kontrollutvalg bør bestå av minst 5 medlemmer. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve kommuneloven § 77 nr 8 slik at hovedregelen 

blir at møtene er åpne og at kommuneloven § 31 regulerer de tilfellene hvor møtene kan lukkes.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD i forhold til at det ikke anses hensiktsmessig å etablere egne 

lovfestede rettigheter for mindretallet i et kontrollutvalg. 

 

Kommuneloven endres slik at det som hovedregel skal være en representant fra opposisjonen som 

skal inneha vervet som leder av kontrollkomiteen i kommunestyret. 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Ordføreren 

Vår referanse 

11/29540 

Vår dato 

24.10.2011 

 

  

203652/11 

 

Trondheim kommune er enig i forslag til endring i kontrollutvalgsforskriften § 4 første ledd om at 

det enkelte kommunestyre kan bestemme i forskrift eller for et enkelt møte at kontrollutvalget ikke 

har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret.   

 

Ang. revisjon 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve dispensasjonsmuligheten for kravet til 

utdanning til oppdragsansvarlig revisor for en kommune, som fremgår i revisjonsforskrifta § 11 

tredje ledd.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD i at ” oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for kommune 

eller fylkeskommune” tas inn i oppregningen av rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 

andre ledd.  

 

Trondheim kommune er enig i at det er viktig at selskapskontrollen er en aktiv del av 

egenkontrollen og støtter forslag og krav til overordnet analyse som grunnlag for plan for 

selskapskontroll.  

 

Ang. internkontroll 

Trondheim kommune er enig med KRD i at det bør være opp til kommunestyret å vurdere om 

administrasjonssjefen skal rapportere om internkontroll i årsmeldingen.  

 

Trondheim kommune støtter en endring i kommuneloven § 71 nr 2 som tydeliggjør daglig leders 

ansvar for internkontroll i det kommunale foretaket.  

 

Ang. selskapskontroll 

Trondheim kommune støtter forslag om å endre overskriften i kommuneloven § 80 slik at det 

tydelig fremkommer at bestemmelsen inneholder regler for innsyn og undersøkelser i selskaper og 

ikke er en egen hjemmel for selskapskontroll. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å endre kommuneloven § 80 slik at det fremkommer en 

rett til innsyn i interkommunale styrer etter kommuneloven § 27, og interkommunale selskaper hvor 

en kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier alle aksjer.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD at det i stor grad må være opp til kommunene å fastsette 

nærmere rammer for gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapene.  

 

Ang. andre regelendringer 

Trondheim er enig med KRD i at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal være åpne 

og støtter forslag om endring i kommuneloven § 68 nr 5. 

 

Trondheim kommune er enig i forslag til endring i kommuneloven § 65 nr 3 andre punktum om at 

flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med 

varamedlemmer velges av og blant de ansatte.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om avgrensing i forhold til muligheten for å finansiere 

investering med lån, når investeringen går rett til momskompensasjon.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om å oppheve kommuneloven § 50 nr 7 b om oppgjør 

av likviditetslån og trekkretter. 
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Ang. endringer i lov om interkommunale selskaper 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om at formuleringen i kommuneloven § 50 nr 1 om 

låneretter for kommuner og fylkeskommuner blir tatt inn i lov om interkommunale selskap. 

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om at avgrensing i muligheter til å ta opp lån med 

fratrekk for momskompensasjon for investeringer, skal gjelde uten overgangsordning for 

interkommunale selskaper. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at kommuneloven § 50 nr 2 om likviditetsrett blir 

presisert i lov om interkommunale selskap og at regler omkring lånefond presiseres i lov om 

interkommunale selskap ved at det blir tatt inne en bestemmelse tilsvarende kommuneloven § 50 nr 

8.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at interkommunale selskap skal regne ut krav til minste 

avdrag på lån på samme måte som kommuner og fylkeskommuner gjør etter kommuneloven.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om å oppheve det generelle forbudet mot at 

interkommunale selskap tar opp valutalån.  

 

Trondheim kommune støtter forslag om at forskrift om lån og lånevilkår for interkommunale 

selskap oppheves, og de sentrale forhold omkring dette flyttes til lovens § 22.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å fjerne krav til statlig lånegodkjenning for 

interkommunale selskaper. 

 

Trondheim kommune støtter forslag om endringer i lov om interkommunale selskaper om forbud 

mot at selskapet tar på seg unødig risiko for tap. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å fjerne dispensasjonsmuligheten for bruk av inntekter fra 

salg av fasteiendom, til å dekke løpende utgifter. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve lov om interkommunale selskaper § 18 tredje 

ledd om at budsjettet til selskapet ikke er endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter 

kommuneloven § 45 nr 4, og støtter forslaget om å oppheve forskriftshjemmelen vedrørende krav til 

økonomiplanen for selskapet.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at interkommunale selskap blir bokføringspliktig etter 

bokføringsloven. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at styrets ansvar for selskapets regnskap presiseres i lov 

om interkommunale selskaper § 27. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å endre forskriftshjemmelen i § 27 tredje ledd til også å 

gjelder interkommunale selskaper som fører regnskap etter kommuneloven.  

 

Inndelingslova 

Trondheim kommune støtter departementets forslag om endringer i Inndelingslova om hvordan 

fellesnemnda bør settes sammen.  
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Da kommentarene i saksfremlegget angående hvem som skal ha ledervervet i kontrollkomiteen, ble 

endret fra foreslått innstilling, vedlegges også saksprotokollen i tillegg til høringen. 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Rita Ottervik 
ordfører 
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Saksprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 18.10.2011 
Sak: 271/11  
 

Tittel: Saksprotokoll: HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I 
KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE LOVER  

 

Resultat: Behandlet 
Arkivsak: 11/29540 
 
Behandling: 
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo: 

Kommentar til punkt 3.3 endres til:  

 

Kommentarer: Trondheim kommune er uenig i departementets vurdering. Det er et viktig 

demokratisk prinsipp at det er en representant fra den til enhver tid rådende opposisjon som 

innehar ledelsen av kommunens kontrollkomite. I mange kommuner vil det imidlertid være 

slik at det ikke er noen klar opposisjon, eller at det av andre grunner ikke er hensiktsmessig 

med en slik fordeling. At kommuneloven oppstiller en hovedregel om en fordeling som angitt, 

er imidlertid et viktig signal til landets kommuner. 

  

  

Forslag: Kommuneloven endres slik at det som hovedregel skal være en representant fra 

opposisjonen som skal inneha vervet som leder av kontrollkomiteen i kommunestyret. 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt 

 

 
VEDTAK: 

 

Formannskapet avgir følgende høringsuttalelse:  

 

Ang. kontrollkomite, valg, sekretariat mv. 

Trondheim kommune støtter forslaget om en endring i kontrollutvalgsforskriften § 20 tredje 

ledd slik at det tydelig fremkommer at kontrollkomiteens sekretariat skal være uavhengig av 

kommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen. 

 

Trondheim kommune er enig i at verken medlemmer av kontrollutvalget eller medlemmer av 

kommunestyret bør kunne være sekretær for kontrollutvalget og støtter således forslaget om 

endring i kontrollutvalgsforskrifta 20 tredje ledd.  
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Trondheim kommune støtter endringene i kommunelovens § 17 nr 2 tredje punktum om at 

kontrollutvalget velges på det konstituerende møtet sammen med formannskap og ordfører. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at medlemmer av kommunestyrekomiteer avskjæres 

fra å sitte i kontrollutvalget.  

 

Trondheim kommune anser som KRD at det ikke er behov for å utelukke leder og 

styremedlemmer i kommunalt eide selskap fra valg til kontrollutvalg. 

 

Trondheim kommune er enig i at et kontrollutvalg bør bestå av minst 5 medlemmer. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve kommuneloven § 77 nr 8 slik at 

hovedregelen blir at møtene er åpne og at kommuneloven § 31 regulerer de tilfellene hvor 

møtene kan lukkes.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD i forhold til at det ikke anses hensiktsmessig å 

etablere egne lovfestede rettigheter for mindretallet i et kontrollutvalg. 

 

Kommuneloven endres slik at det som hovedregel skal være en representant fra opposisjonen 

som skal inneha vervet som leder av kontrollkomiteen i kommunestyret. 

 

Trondheim kommune er enig i forslag til endring i kontrollutvalgsforskriften § 4 første ledd 

om at det enkelte kommunestyre kan bestemme i forskrift eller for et enkelt møte at 

kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret.   

 

Ang. revisjon 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve dispensasjonsmuligheten for kravet til 

utdanning til oppdragsansvarlig revisor for en kommune, som fremgår i revisjonsforskrifta § 

11 tredje ledd.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD i at ” oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for 

kommune eller fylkeskommune” tas inn i oppregningen av rapporteringspliktige etter 

hvitvaskingsloven § 4 andre ledd.  

 

Trondheim kommune er enig i at det er viktig at selskapskontrollen er en aktiv del av 

egenkontrollen og støtter forslag og krav til overordnet analyse som grunnlag for plan for 

selskapskontroll.  

 

Ang. internkontroll 

Trondheim kommune er enig med KRD i at det bør være opp til kommunestyret å vurdere om 

administrasjonssjefen skal rapportere om internkontroll i årsmeldingen.  

 

Trondheim kommune støtter en endring i kommuneloven § 71 nr 2 som tydeliggjør daglig 

leders ansvar for internkontroll i det kommunale foretaket.  

 

Ang. selskapskontroll 

Trondheim kommune støtter forslag om å endre overskriften i kommuneloven § 80 slik at det 

tydelig fremkommer at bestemmelsen inneholder regler for innsyn og undersøkelser i selskaper 

og ikke er en egen hjemmel for selskapskontroll. 
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Trondheim kommune støtter forslaget om å endre kommuneloven § 80 slik at det fremkommer 

en rett til innsyn i interkommunale styrer etter kommuneloven § 27, og interkommunale 

selskaper hvor en kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier alle aksjer.  

 

Trondheim kommune er enig med KRD at det i stor grad må være opp til kommunene å 

fastsette nærmere rammer for gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 

selskapene.  

 

Ang. andre regelendringer 

Trondheim er enig med KRD i at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal være 

åpne og støtter forslag om endring i kommuneloven § 68 nr 5. 

 

Trondheim kommune er enig i forslag til endring i kommuneloven § 65 nr 3 andre punktum 

om at flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer 

med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om avgrensing i forhold til muligheten for å 

finansiere investering med lån, når investeringen går rett til momskompensasjon.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om å oppheve kommuneloven § 50 nr 7 b om 

oppgjør av likviditetslån og trekkretter. 

 

Ang. endringer i lov om interkommunale selskaper 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om at formuleringen i kommuneloven § 50 nr 1 om 

låneretter for kommuner og fylkeskommuner blir tatt inn i lov om interkommunale selskap. 

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om at avgrensing i muligheter til å ta opp lån med 

fratrekk for momskompensasjon for investeringer, skal gjelde uten overgangsordning for 

interkommunale selskaper. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at kommuneloven § 50 nr 2 om likviditetsrett blir 

presisert i lov om interkommunale selskap og at regler omkring lånefond presiseres i lov om 

interkommunale selskap ved at det blir tatt inne en bestemmelse tilsvarende kommuneloven § 

50 nr 8.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at interkommunale selskap skal regne ut krav til 

minste avdrag på lån på samme måte som kommuner og fylkeskommuner gjør etter 

kommuneloven.  

 

Trondheim kommune støtter KRDs forslag om å oppheve det generelle forbudet mot at 

interkommunale selskap tar opp valutalån.  

 

Trondheim kommune støtter forslag om at forskrift om lån og lånevilkår for interkommunale 

selskap oppheves, og de sentrale forhold omkring dette flyttes til lovens § 22.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å fjerne krav til statlig lånegodkjenning for 

interkommunale selskaper. 
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Trondheim kommune støtter forslag om endringer i lov om interkommunale selskaper om 

forbud mot at selskapet tar på seg unødig risiko for tap. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å fjerne dispensasjonsmuligheten for bruk av 

inntekter fra salg av fasteiendom, til å dekke løpende utgifter. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å oppheve lov om interkommunale selskaper § 18 

tredje ledd om at budsjettet til selskapet ikke er endelig før deltakernes budsjett er behandlet 

etter kommuneloven § 45 nr 4, og støtter forslaget om å oppheve forskriftshjemmelen 

vedrørende krav til økonomiplanen for selskapet.  

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at interkommunale selskap blir bokføringspliktig 

etter bokføringsloven. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at styrets ansvar for selskapets regnskap presiseres i 

lov om interkommunale selskaper § 27. 

 

Trondheim kommune støtter forslaget om å endre forskriftshjemmelen i § 27 tredje ledd til 

også å gjelder interkommunale selskaper som fører regnskap etter kommuneloven.  

 

Inndelingslova 

Trondheim kommune støtter departementets forslag om endringer i Inndelingslova om 

hvordan fellesnemnda bør settes sammen.  

 

 
 
Rita Ottervik 
Ordfører 
      Kari Aarnes 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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