
Lovvedtak 88
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 360 L (2018–2019), jf. Prop. 107 L (2018–2019)
I Stortingets møte 11. juni 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

I
I lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskom-
muner gjøres følgende endringer: 

§ 5-1 andre til femte ledd skal lyde:

Folkevalgte organer etter denne loven er
a) kommunestyre og fylkesting
b) formannskap og fylkesutvalg
c) kommuneråd og fylkesråd
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontroll-

utvalg
e) arbeidsutvalg
f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer
h) styret for deler av den kommunale eller fylkeskom-

munale virksomheten i parlamentarisk styrte kom-
muner eller fylkeskommuner

i) representantskap og andre styringsorganer for et
interkommunalt politisk råd

j) representantskap for et kommunalt oppgavefelles-
skap

k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt
organ hjemlet i særlov.
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bok-

stav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den beteg-
nelsen som er brukt om organet der. I navnet kan beteg-
nelsen by eller herad brukes i stedet for betegnelsen
kommune.

Med folkevalgte menes i denne loven

a) medlemmer av kommunestyret og fylkestinget
b) personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et

folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ
etter § 5-2 

c) medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte
valg etter § 5-8

d) kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ord-
føreren etter § 10-5 første ledd 

e) medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som
er utnevnt av kommunerådslederen eller fylkesråds-
lederen etter § 10-5 andre ledd.
Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og

som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommu-
nalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folke-
valgte. 

Ny § 5-15 skal lyde:
§ 5-15. Overdragelse av tariffavtalemyndighet

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi en sam-
menslutning av kommuner og fylkeskommuner full-
makt til å inngå og si opp tariffavtaler, samt å gi eller
motta kollektiv arbeidsoppsigelse på kommunens eller
fylkeskommunens vegne.

§ 7-2 første ledd bokstav f skal lyde:
f ) representantskap og andre styringsorganer for et

interkommunalt politisk råd
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§ 7-2 fjerde ledd oppheves. Nåværende femte og sjette 
ledd blir fjerde og femte ledd. 

§ 19-3 andre ledd første punktum skal lyde: 
I kommuner og fylkeskommuner med parlamenta-

risk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget
selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal vel-
ge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 

§ 27-1 første ledd andre punktum oppheves. Nåværen-
de tredje til sjette punktum blir andre til femte punk-
tum.

§ 31-4 første ledd skal lyde:
For Longyearbyen lokalstyre gjelder lov 25. septem-

ber 1992 nr. 107 kapittel 11 og 12, § 10 a, § 16, § 24 nr. 2 og
§§ 30, 31, 36, 37, 38, 39 a og 59 inntil lokalstyret holder
konstituerende lokalstyremøte ved oppstart av valgperio-
den 2019–2023.

Nåværende § 31-4 første ledd blir nytt andre ledd.

§ 31-6 nytt nr. 35 skal lyde:
35. I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i

sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 1-4 a første ledd bokstav c skal lyde:
c) opphever kommunens eller fylkeskommunens

avgjørelse etter lovlighetskontroll, jf. kommunelo-
ven kapittel 27.

§ 1-4 a tredje ledd skal lyde:
Første ledd gjelder tilsvarende for samarbeidskom-

muner i et vertskommunesamarbeid, jf. kommunelo-
ven kapittel 20, og for Longyearbyen lokalstyre.

II
I lov 16. juni 2017 nr. 62 om endringar i kommu-

nelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsned-
setjing og ungdom) oppheves del I.

III
Loven trer i kraft straks.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


