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Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova
I statsråd i dag, 19. desember 2014, sanksjonerte Kongen endringene i kommuneloven
og offentleglova som Stortinget vedtok 2. desember 2014. Lovendringene trer i kraft 1.
januar 2015.
Endringene i kommuneloven gjelder § 39 a om innbyggerforslag og § 78 nr. 7 om
revisors taushetsplikt. Endringen i offentleglova § 5 annet ledd innebærer at det gis
mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter. I det følgende gir vi en
kortfattet beskrivelse av endringene. For øvrig er det lenket til utfyllende informasjon
om lovendringene (lovproposisjonen og lovvedtaket) sist i dette brevet.
Innbyggerforslag
I medhold av kommuneloven § 39 a kan innbyggere fremme forslag til kommunestyret på
visse vilkår. Det har hittil ikke vært spesifisert i loven hvilket organ som skal ta stillingen til
om forslagene skal avvises. Endringen innebærer at kommunestyret selv må treffe avgjørelse
om et innbyggerforslag skal avvises. I tillegg skifter ordningen navn fra innbyggerinitiativ til
innbyggerforslag.
Revisors taushetsplikt
Endringen i kommuneloven § 78 nr. 7 om revisors taushetsplikt innebærer at revisor nå skal
omfattes av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt. Slik
bestemmelsen har vært frem til nå, har revisor hatt taushetsplikt om alt vedkommende har fått
kjennskap til under utførelsen av sitt oppdrag. Forvaltningsloven har en balansert avveining
mellom beskyttelsesverdige og ikke-beskyttelsesverdige opplysninger, og sikrer at revisor har
taushetsplikt om det som er nødvendig.
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Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter
Endringen i offentleglova § 5 annet ledd gir en ny hjemmel i offentleglova slik at det blir
mulig å utsette offentlig innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapport
foreligger. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrapporter;
det er kun tidspunktet for når en kan få innsyn som endres.
Lovproposisjonen finnes her:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-113-L-20132014/id761455/
Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen finnes her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/
Og lovvedtakene finnes her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/20142015/vedtak-201415-006/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20142015/141202/
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