
IN 6/19 Interpellasjon i kommunestyret 08.05.2019 - opplæring i ny 

kommunelov  

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019  

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende interpellasjon i møtet:  

«Interpellasjon til kommunestyremøtet 8. mai 2019 om opplæring i ny kommunelov  

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram ei plan for iverksetting av den nye 

kommuneloven. Planen skal omfatte opplæring av ansatte og folkevalgte, samt en strategi for de 

formelle interkommunale samarbeidene. I fjor fikk vi ny kommunelov som skal tas i bruk etter valget 

i høst. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Meland sa at loven som er moderne og 

tilgjengelig, skal leses og forstås av folkevalgte, ansatte og innbyggere. Det kommunale selvstyret og 

folkestyre blir lovfestet og kommunene får vide muligheter til å gjøre lokale vurderinger og 

prioriteringer for å løse oppgavene. Det blir et tydelig skille mellom folkevalgte organer og andre 

kommunale organer. Den nye loven inneholder flere tiltak som legger bedre til rette for god kontroll 

og styring enn dagens lov. I vinter var det et opplæringsseminar i Molde i regi av KS. 2 sunndalinger 

deltok.»  

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen:  

«Svar til Erling Rød på interpellasjon IN 6/19:  

Om opplæring i ny kommunelov  

I en interpellasjon ber Erling Rød om at kommunestyret ber kommunens administrasjon legge fram 

en plan for iverksetting av den nye kommuneloven, som trår i kraft i Sunndal fra og med 

konstitueringen av det nye kommunestyret den 2. oktober i år.  

Den nye kommuneloven, og de konsekvensene den vil ha for styring og drift av kommunen, blir 

naturlig nok en viktig del av folkevalgtopplæringen etter høstens valg. Så er det mitt inntrykk at 

kommunens administrasjon er godt i gang med å sette seg inn i den nye kommuneloven og de 

konsekvensene den vil få for styring og drift av kommunen. Selv var jeg på opplæring i den nye loven 

i regi av Faglig Forum for Formannskapssekretærer den 10. januar, sammen med tre andre fra 

kommunens politiske sekretariat og arkiv. Også Kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør 

og kommunestyrerepresentantene Jørgen Singsdal og Lusie Gjersvoll har vært på opplæringsseminar 

i regi av KS.  

Når det er sagt, er jeg enig med Rød i at det er behov for en gjennomtenkt plan for hvordan Sunndal 

kommune iverksetter og omstiller seg til de ulike kravene i den nye kommuneloven. Jeg støtter 

derfor Røds forslag, og anbefaler kommunestyret om å gjøre det samme.»  

 

Forslaget i interpellasjonen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak:  

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram ei plan for iverksetting av den nye 

kommuneloven. Planen skal omfatte opplæring av ansatte og folkevalgte, samt en strategi for de 

formelle interkommunale samarbeidene. 


