
Hva er innbyggerinitiativ?  

 

Innbyggerinitiativet ble innført gjennom en lovendring i kommunelovens § 39a som 

trådte i kraft 01. juli 2003.  

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har åpnet en egen nettportal for 

innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det 

mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan 

de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for 

saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken 

behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. 

Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne 

sende listen som e-post til kommunens postmottak. 

Nettadressen er: www.minsak.no 

 

Innbyggerinitiativet betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune kan 

sette politiske spørsmål du er opptatt av på den politiske dagsordenen.  

Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Den er ikke ment 

som en adgang til å få tatt avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av, opp på 

nytt. 

Det er ingen krav til å være stemmeberettiget for å fremme forslag.  

Hva kan forslaget handle om? 

Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

Krav til antall underskrifter 

2% av innbyggerne - alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket må støtte på 

forslaget.  

Underskriftslister finner du her 

Tidsfrist 

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at 

det er fremmet.  

Tilbakemelding til initiativtakerne 

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som 

gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er 

talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes. 

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt 

Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme 

valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden 

forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på 

bakgrunn av et innbyggerinitiativ. 

Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret eller fylkestinget tar saken opp til 

ny vurdering - når de måtte ønske det. 

Ingen klageadgang 

Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. 

Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret 

eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. 
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