
 

  
Sendt: mandag 10. februar 2020 22:10  

Til: Ole Knut Løstegaard <ole.knut.lostegaard@jd.dep.no>  

Emne: SV: Spørsmål vedrørende Grunnloven § 49  

Til Ole Knut Løstegaard  
Lovrådgjevar  
Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet  

Dette står på Stortinget hjemme side  
Om Grunnloven  
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.  

Du sier at kommeloven hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  Da må  

kommuneloven vike for Norges grunnlov  

Jeg mener at dere ikke bryr dere ikke om Norges grunnlov! Hvorfor bruker dere da stadig Norges grunnlov §  

115? Har ikke Norges grunnlov noen verdens betydning lengre?  

Og villken lover skal da vike for Norges Grunnlov, Det vill jeg gjerne ha greie på!! Jag vill ha nå dokumentasjon  

Med beste hilsen  

Ole Knut Løstegaard  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Hei igjen.

Det er riktig at Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge, og at andre lover må vike dersom de er i strid 
med den. Ingen lover viker for Grunnloven.

Men som jeg har prøvd å forklare, sier ikke Grunnloven § 49 andre ledd noe om hvilke saker et kommunestyre 
eller andre lokale folkevalgte organer skal behandle, eller hvordan saker skal tas opp der. Bestemmelsene der 
sier bare at det skal være lokale folkevalgte organer i Norge, og at nærmere bestemmelser om det lokale 
folkevalgte nivået skal fastsettes ved lov, noe som er gjort i kommuneloven og andre lover. Det er derfor ingen 
motstrid mellom Grunnloven og kommuneloven her. Spørsmålet om en sak skal tas opp i kommunestyret som 
følge av et innbyggerinitiativ, må således løses etter reglene i kommuneloven. Jeg forstår at dette er en viktig 
sak for deg og mange andre i kommunen, men Grunnloven kan ikke hjelpe dere her.

Dette betyr på ingen måte at Grunnloven ikke har betydning. Reglene der er de overordnede i vår 
statsforfatning. For eksempel er Stortingets oppgaver og myndighet, hvordan valget til Stortinget skjer,
Høyesteretts plass i statsordenen, reglene om den kongelige arverekkefølgen og en rekke grunnleggende 
rettigheter regulert i Grunnloven. Mange av disse reglene er ikke noe man tenker over i det daglige, men det er 
de som ligger til grunn for hele vårt statsapparat og vår rettsorden.

Når det gjelder Grunnloven § 115, sier denne at Stortinget med tre fjerdedels flertall kan vedta at innenfor et 
saklig begrenset område skal rådighet som ellers ligger til norske myndigheter etter Grunnloven, overføres til 
en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet. Her kan det være delte meninger hva som utgjør et 
«saklig begrenset område», og derfor har det vært en del oppmerksomhet knyttet til denne paragrafen.
Rådighet kan ikke overføres utenfor rammene bestemmelsen i § 115 oppstiller. Dette viser jo nettopp at 
Grunnloven har betydning også i det daglige.

Når det gjelder folkeavstemninger, gir verken Grunnloven eller noen annen lov noe generelt krav på at det 
skal 
avholdes slike. Folkeavstemninger vil bare være aktuelt dersom det fastsettes i lov at dette skal holdes, 
Stortinget vedtar at det skal holdes en landsdekkende avstemning, eller en kommune eller fylkeskommune 
vedtar at det skal holdes en lokal folkeavstemning om et tema som kommunen eller fylkeskommunen 
bestemmer over. Det norske demokratiet er representativt og bygger på at vi velger representanter på 
nasjonalt og lokalt nivå til å styre på våre vegne. Er man ikke fornøyd med styret, kan de valgte 
representantene kastes ved neste valg. Utenom valg kan man for eksempel engasjere seg gjennom initiativ 
som dette dere står bak, leserbrev i avisene, direkte kontakt med politikerne osv., men til sjuende og sist er det 
de valgte politikerne som tar avgjørelsene.
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