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Informasjon om den nye kommuneloven 

Stortinget vedtok i juni 2018 ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven trer i kraft 

høsten 2019 (fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden). 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dette brevet gjøre rede for enkelte 

forskrifter, rundskriv og veiledere som er utarbeidet som følge av at ny lov er vedtatt. 

 

Forskrifter 

Departementet reviderer alle forskriftene som hører til kommuneloven. Tidligere i år har 

departementet fastsatt forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

for kommuner og fylkeskommuner mv. og forskrift om medvirkningsordninger. Disse er 

tilgjengelige på lovdata.no. 

 

Departementet har nå også fastsatt forskrift om kontrollutvalg og revisjon og forskrift om 

overgangsbestemmelser til ny kommunelov. Disse to forskriftene følger som vedlegg til dette 

brevet og er tilgjengelige på lovdata.no. 

 

I tillegg har departementet følgende forskrifter på høring fram til 9.august 2019: 

•forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 

•forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 

•forskrift om beregning av selvkost 

•forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) 

•forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) 

Disse vil bli fastsatt i løpet av høsten 2019. 
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Rundskriv om konstituering 

I forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg har departementet utarbeidet 

nytt konstitueringsrundskriv. Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere 

seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven. 

Konstitueringsrundskrivet inneholder veiledning om valg til folkevalgte organer, hvem som 

kan velges, regler for uttreden mv. Det nye konstitueringsrundskrivet følger som vedlegg til 

dette brevet. 

 

Veileder om ikrafttredelse og overgangsregler 

Den nye kommuneloven vil tre i kraft på ulike tidspunkter. I tillegg har det vært nødvendig å 

lage noen overgangsbestemmelser mellom dagens lov og den nye loven. Departementet har 

derfor laget en egen veileder, hvor siktemålet er å gi informasjon om når de enkelte delene 

av den nye loven trer i kraft og om innholdet i overgangsbestemmelsene. Veilederen følger 

som vedlegg til dette brevet. 

 

Med hilsen 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør 
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