
Lovvedtak 109
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 415 L (2020–2021), jf. Prop. 143 L (2020–2021)

I Stortingets møte 20. mai 2021 ble det gjort følgende

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

om endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)

I
I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selska-
per gjøres følgende endringer:

§ 9 nytt fjerde ledd skal lyde:
Representantskapet kan treffe vedtak om at møter 

kan gjennomføres som fjernmøter. Fjernmøter innebærer 
at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tek-
niske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere 
med hverandre. Kravene som ellers gjelder for represen-
tantskapsmøte, gjelder også for fjernmøter.

Nåværende fjerde til syvende ledd blir femte til nytt åt-
tende ledd.

§ 9 nytt åttende ledd skal lyde:
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 

møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to 
av representantskapets medlemmer som velges ved 
møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektro-
nisk signatur for å signere protokollen. Styrets medlem-
mer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak inn-
ført i protokollen.

§ 12 nytt tredje ledd skal lyde:
Styret kan treffe vedtak om at møter kan gjennomfø-

res som fjernmøter i samsvar med reglene i § 9 fjerde ledd. 
Kravene som ellers gjelder for styremøter, gjelder også for 
fjernmøter.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte 
ledd.

§ 12 nytt femte ledd skal lyde:
Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal 

underskrives av samtlige tilstedeværende styremed-
lemmer. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur 
for å signere protokollen. Styremedlem eller daglig leder 
som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin opp-
fatning innført i protokollen.

II
I midlertidig lov 6. november 2020 nr. 126 om unntak 
fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe 
konsekvenser av covid-19) gjøres følgende endringer:

1. Lovens tittel skal lyde: Midlertidig lov om unntak fra 
kommuneloven

2. § 2 skal oppheves.

3. § 3 skal lyde:
Loven trer i kraft straks og oppheves 1. desember

2021.

III
I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalt-
ningssaker skal § 35 fjerde ledd lyde:

Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, 
fylkeskommunale eller statlige organer som er klagein-
stans etter § 28 annet ledd første, annet eller tredje punk-
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tum. Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 
som må anses ugyldige.

IV
I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse skal § 1-2 
andre ledd lyde:

Pengekrav mot en kommune, fylkeskommune, et 
interkommunalt selskap, regionalt helseforetak eller 
helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes etter kapittel 7, 
jf. kommuneloven § 29-1, lov om interkommunale sel-
skaper § 23 og helseforetaksloven § 5.

V
I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen skal § 4 andre ledd bokstav f lyde:
f) avgjørelser som etter bestemmelse i lov bare kan 

treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv, 
med mindre en avgjørelse er truffet etter kommune-
loven § 11-8 første ledd. En slik avgjørelse kan 
Ombudsmannen likevel ta opp til undersøkelse av 
eget tiltak når han finner at hensynet til rettssikker-
heten eller andre særlige grunner tilsier det.

VI
Loven trer i kraft 1. juni 2021. Del II nr. 3 trer i kraft 

straks.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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