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mv.
1. Innledning
Stortinget vedtok 17. desember 2012 endringer i kommuneloven, lov om
interkommunale selskaper (IKS-loven), inndelingsloven og hvitvaskingsloven. Vedtaket
ble sanksjonert av Kongen i statsråd 8. februar 2013. Lovendringene bygger på forslag
fra departementet i Prop. 119 L (2011–2012) Endringar i kommunelova m.m
(eigenkontroll mv.).
Endringene i kommuneloven trer i kraft 1. juli 2013. Unntatt fra dette er endringen i
kommuneloven § 50 nr. 1 andre punktum, som trer i kraft 1. januar 2014, og endringen i
§ 77 nr. 2 som trer i kraft 1. november 2015. Endringene i IKS-loven trer i kraft 1. januar
2014. Endringene i inndelingsloven og hvitvaskingsloven trer i kraft 1. juli 2013.
Departementet har også vedtatt enkelte endringer i forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner. Disse trådte i kraft 1. januar 2013.
Departementet gir i dette rundskrivet en oversikt over lovendringene og knytter noen
korte kommentarer til disse. Vi viser til Prop. 119 L (2011–2012) og Innst. 128 L (2012–
2013) for ytterligere omtale av lovendringene.
Når ikke annet er sagt, blir begrepet kommune brukt som en felles betegnelse på både
kommuner og fylkeskommuner.
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2. Endringer i kommuneloven – egenkontroll
2.1 Kontrollutvalget – tidspunkt for valg
Kommuneloven § 17 nr. 2 er endret slik at kontrollutvalget skal velges på det
konstituerende møtet i kommunestyret, etter valg av formannskap og ordfører.
Formålet med endringen er å sikre at kontrollutvalget blir korrekt sammensatt, ved at
minst ett medlem av kommunestyret blir valgt inn i kontrollutvalget. På bakgrunn av
dette blir også § 17 nr. 3 endret for å slå fast at kontrollutvalget trer i funksjon fra det
konstituerende møtet.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
2.2 Kontrollutvalget – åpne møter
Kommuneloven § 77 nr. 8 om at møtene i kontrollutvalget holdes for lukkede dører
dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet, blir opphevet. Det innebærer at den
alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for
kontrollutvalget. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at møtene i
kontrollutvalget skal være åpne. En forholdsvis utførlig omtale av reglene i § 31 er gitt i
kapittel 8 i departementets rundskriv H-4/11 av 24. august 2011. Vi viser også til Prop.
152 L (2009–2010) (møteoffentlegheit).
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
2.3 Kontrollutvalget – valgbarhet
Det er foretatt en utvidelse av kretsen over hvilke grupper som ikke er valgbare til
kontrollutvalget. Kommuneloven § 77 nr. 2 er vedtatt endret slik at også
varamedlemmer til kommunestyrekomiteer skal være utelukket fra valg til
kontrollutvalget.
Denne endringen trer ikke i kraft før 1.november 2015, men omtales her for
oversiktens skyld.
2.4 Kontrollutvalget og revisor – rett til innsyn i selskaper
Overskriften i § 80 er endret til Innsyn og undersøkelser i selskap. Dette for å bringe
overskriften i samsvar med innholdet i bestemmelsen. Videre er det vedtatt endringer i
bestemmelsen delvis med sikte på å klargjøre hvilke type selskaper det er innsynsrett i,
delvis med sikte på å utvide kretsen av selskaper det er innsynsrett i.
I § 80 er interkommunale samarbeid etter § 27 tatt inn. Det betyr at det vil bli
innsynsrett også i de § 27-samarbeider som er egne rettssubjekter. Aksjeselskaper der
kommune(r) eller interkommunale selskaper (IKS) direkte eller indirekte eier alle
aksjer, er også tatt inn i lovteksten som innsynsobjekt. Et eksempel kan være
aksjeselskap som er eiet av et interkommunalt selskap (IKS), enten alene eller sammen
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med en eller flere kommuner. Også datterdatterselskaper vil kunne være eksempel på
dette.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
2.5 Rapporteringsplikt i årsberetningen
I kommuneloven § 48 nr. 5 innføres det et krav om rapportering om internkontrollen i
årsberetningen til kommunen. Dette er ment som et virkemiddel til å sette arbeidet
med internkontrollen på dagsordenen lokalt. Kravet innebærer at det skal gjøres rede
for både iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
3. Endringer i hvitvaskingsloven – egenkontroll
Rapporteringsplikt for regnskapsrevisor
Den som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller kommunalt foretak
får rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Denne plikten etableres ved at disse tas
inn i oppramsingen over rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 andre ledd
nr. 1. Plikten innebærer å undersøke og eventuelt rapportere dersom revisor har
mistanke om at en transaksjon er knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
4. Endringer i kommuneloven – kommunale foretak
4.1 Åpne styremøter
Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke
kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, blir opphevet. Det innebærer at
den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for
styremøtene. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at styremøtene skal være
åpne. Lovendringen skjer på bakgrunn av at det ikke synes å være behov for en så vid
adgang til å lukke møtene. Det er også departementets vurdering at åpenhet i
kommuner, som foretakene er en del av, er med på å skape tillit til kommunal
virksomhet og å styrke lokaldemokratiet.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
4.2 Daglig leders internkontrollansvar
Det er foretatt en presisering i kommuneloven § 71 nr. 2, som regulerer daglig leders
internkontrollansvar. Det bør ikke være noen tvil om at daglig leder har et helhetlig
internkontrollansvar. Ordlyden er derfor endret for at bestemmelsen skal speile det
reelle innholdet i internkontrollansvaret. Bestemmelsen får derfor en utforming etter
mønster av kommuneloven § 23 nr. 2, som regulerer administrasjonssjefens
intenkontrollansvar.
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Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
5. Endringer i kommuneloven – økonomi
Avdrag på likviditetslån og trekkrettigheter
Kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b regulerer oppgjør av likviditetslån og
trekkrettigheter. Bestemmelsen blir nå opphevet, fordi den anses som overflødig i det
regelverket som kommunesektoren er underlagt i dag, og at dette bør stå uregulert.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.
6. Endringer i inndelingsloven
Sammensetningen av fellesnemnda
Det er foretatt endringer inndelingsloven § 26 første ledd. Etter lovendringen er det
ikke lengre et krav om at fellesnemnda skal speile av innbyggertallet i de enkelte
kommunene, loven sier nå at den bør speile av innbyggertallet. I tillegg er
minimumstallet på antall medlemmer fra hver kommune redusert fra fem til tre.
Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
seniorrådgiver
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