
Vedlegg I: Om overholdelse av utredningsinstruksen 
 

I henhold til veileder om statlig styring så gjelder utredningsinstruksen fullt ut for alt 

utredningsarbeid som dreier seg om oppgaver og plikter for kommuner og fylkeskommuner. 

Det vises til minimumskravene til utredning under kapittel 2-1 i instruksen, om at utredninger 

skal omfatte virkninger for blant annet fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Dermed 

skal instruksen med veileder følges ved utredning av både økonomiske og juridiske 

virkemidler som staten bruker overfor kommunesektoren. Utredningsinstruksen inneholder 

plikt til å utrede alternative tiltak, noe som er utdypet i instruksens veileder kapittel 2.1., der 

det heter at relevante tiltak for å oppnå målet og løse problemene skal utredes. De positive og 

negative virkningene av relevante tiltak skal også beskrives. Og både tilsiktede og utilsiktede 

virkninger skal tas med. Kravet om utredning av konsekvenser for fylkeskommunal og 

kommunal forvaltning, jf. Utredningsinstruksen kapittel 2-1, vil omfatte både konsekvenser 

for kommunal handlefrihet, politisk og administrativ organisering i kommunene, behov for 

styrket eller endret kompetanse m.v. I vurderingen av relevante tiltak bør det også sees på 

andre virkemidler enn regulering gjennom lov og forskrift, for eksempel økonomiske 

virkemidler og forsøk eller utviklingstiltak/pedagogiske virkemidler.  

 

I Meld.St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel er det understreket at det er 

svært viktig at det foreligger grundige utredninger når kommuner eller fylkeskommuner skal 

pålegges nye oppgaver eller plikter, eller det skal innføres særlige økonomiske 

styringsvirkemidler som berører forutsetningene for lokalt selvstyre. I meldingen ble det lagt 

til grunn at det i lovgivningsprosesser som inneholder forslag om nye oppgaver/plikter for 

kommunesektoren skal gjøres en avveining mellom de nasjonale hensynene som ligger til 

grunn for forslaget og hensynet til kommunal handlefrihet. Avveiningen skal fremgå både av 

høringsdokumenter og lovproposisjoner. 

 

Instruksens punkter om involvering 

Tidlig involvering: Utredningsinstruksens punkt 3-1 (KS’ understrekning) 

Berørte departementer skal involveres så tidlig som mulig i utredningsprosessen. 

Andre som er berørt av tiltaket, skal involveres tidlig så langt dette er hensiktsmessig. 

Når ny EØS- og Schengen-relevant politikk og nytt regelverk planlegges og utvikles i 

EU, skal ansvarlig departement involvere andre berørte departementer i dette 

arbeidet, jf. kapittel 5. Før et offentlig utvalgsarbeid settes i gang, skal utkast til 

mandat først forelegges berørte departementer. 

Det en bør merke seg her, er bestemmelsene om at berørte departementer skal involveres i 

prosessen så tidlig som mulig i utredningsprosessen, og at andre som er berørt av tiltaket skal 

involveres så langt dette er hensiktsmessig. I tillegg er det en bestemmelse om at utkast til 

mandat skal forelegges berørte departementer før utvalgsarbeidet settes i gang. I veiledningen 

er det bl.a. sagt (vår understrekning): 

 

 



Tidlig involvering av dem som er berørt av tiltaket, vil bidra til at man i en tidlig 

utredningsfase får nyttige innspill som vil høyne kvaliteten på beslutningsgrunnlaget. 

Det er enklere å innarbeide innspill fra en høring på et tidlig tidspunkt enn ved en 

senere høring (jf. instruksens punkt 3-3). Det forvaltningsorganet som er 

utredningsansvarlig, bør involvere berørte myndigheter via de respektive 

fagdepartementene. Med berørte myndigheter menes statlig, fylkeskommunal og 

kommunal forvaltning. 

Foreleggelse før høring: Utredningsinstruksens punkt 3-2 (vår understrekning) 

Ansvarlig departement skal forelegge alle forslag til tiltak med vesentlige virkninger for 

berørte departementer. Forslag til lov og forskrift skal alltid forelegges berørte 

departementer. Foreleggelse skal skje før forslaget legges ut på høring. Kravet om 

foreleggelse gjelder ikke for offentlige utredninger (NOU). 

 

Tiltak som får vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal forelegges 

Finansdepartementet. Tiltak som får vesentlige virkninger for kommunene eller 

fylkeskommunene, skal forelegges Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tiltak 

som får vesentlige virkninger for næringslivet, skal forelegges Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

 

Utkast til meldinger til Stortinget (Meld. St.) og proposisjoner med forslag til 

stortingsvedtak (Prop. S) skal forelegges berørte departementer før utkast legges fram for 

regjeringen. Utkast til meldinger til Stortinget og proposisjoner med forslag til 

stortingsvedtak som har vesentlige virkninger for kommunene eller fylkeskommunene, skal 

forelegges Kommunal- og moderniseringsdepartementet til uttalelse. 

 

Forleggelse etter dette punktet gjelder ikke budsjettproposisjoner og heller ikke meldinger 

til Stortinget som legges fram rutinemessig og til informasjon. Slike dokumenter skal 

likevel forelegges Finansdepartementet. Frist for uttalelse skal være minst tre uker hvis 

ikke annet er avtalt mellom departementene. 

 

I veiledningen er det på side 36 også sagt at (KS’ understrekning):  

 

Dersom et tiltak som utredes vil medføre vesentlige virkninger for distriktsområder, 

skal saken forelegges Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Det en bør merke seg her, er at det er flere typer plikter til å forelegge saker og 

problemstillinger for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

 

Høring: Utredningsinstruksens punkt 3-3 

 

Offentlige utredninger, forslag til lov og forskrift og forslag til tiltak med vesentlige 

virkninger skal normalt legges ut på høring. Høringene skal være åpne for innspill fra 

alle. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Høringsfristen 

skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 



Høring kan unnlates dersom den 

 

• ikke vil være praktisk gjennomførbar 

• kan vanskeliggjøre gjennomføringen av tiltaket eller 

• må anses som åpenbart unødvendig 

 

En beslutning om å unnlate høring skal treffes av øverste leder i det ansvarlige 

forvaltningsorganet. Beslutningen skal være skriftlig og begrunnet, og skal følge saken. 

 

Hvis høringsuttalelsene eller andre forhold fører til vesentlige endringer i forslaget, skal 

det reviderte forslaget legges ut på ny høring. 

 

Forslag til tiltak som er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven, skal ikke høres. 

 

Når Europakommisjonen har foreslått nytt regelverk som kan ha vesentlig betydning for 

Norge, skal det ansvarlige forvaltningsorganet sørge for å gjøre forslaget offentlig 

tilgjengelig uten ugrunnet opphold. Berørte parter skal normalt høres før en norsk 

posisjon foreligger i saken. Forslag til gjennomføring av vedtatt EØS- og Schengen-

regelverk i Norge skal høres: 

 

• dersom regelverket ikke har vært på høring på forslagsstadiet 

• dersom regelverket er vesentlig endret siden høring på forslagsstadiet 

• dersom det er valgmuligheter knyttet til gjennomføringen 

 

Høringsfristen i EØS- og Schengen-saker skal tilpasses den tiden som står til rådighet, og 

kan være kortere enn seks uker. 

 

Det en bør merke seg her, er at høringer er generelle, de gjelder alle, det vil si ikke bare de 

som er berørt av saken.  

 

  



 


