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Høringsbrev - NOU 2012:12 - Ventetid - Et spørsmål om tillit

Vi viser til høringsbrev av 24.07.2012, der NOU 2012:12 Ventetid - Et spørsmål om tillit
sendes ut på høring. Vi takker også for forlenget høringsfrist.

NOU 2012:12 er behandlet i departementet og er forelagt underliggende virksomheter
for uttalelse.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)mener utvalget har gjennomført en viktig og
grundig gjennomgang og at det er nyttig at det nå foretas en vurdering av
bestemmelsene og praktisk gjennomføring av bruken av karantenebestemmelsene og
saksforbud.

LMD er enig i utvalgets vurderinger om å ta inn bestemmelser om ventetid og
saksforbud i tjenestemannsloven. For det første vil bestemmelsene være mer
tilgjengelig for allmennheten i en lov enn i et hefte med retningslinjer. For det andre vil
en forankring i lov bidra til en enda sterkere «profesjonalisering» av rollen og pliktene
en har som statsansatt, ved siden av blant annet reglene om gaveforbud i
tjenestemannsloven § 20, habilitetsreglene i forvaltningsloven og etiske retningslinjer
for statstjenesten. Men det vil fremdeles være behov for en aktivholdning til spørsmål
om bruk av ventetid/saksforbud, både ved tilsettinger der det må tas forbehold om
bruk av ventetid/saksforbud i arbeidsavtalen og ved spørsmål om selve bruken av
ventetid/saksforbud når ansatte går over til stilling utenfor statsforvaltningen.

Sikkerhetsventilenom at det når tungtveiende hensyn tilsier det kan fastsettes
ventetid/saksforbud uten klausul i arbeidsavtalen, vil sikre at en unngår uheldige
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situasjoner som følge av manglende klausul ved tilsetting.

Når det gjelder de mer detaljerte forslagene fra utvalget, og der det er dissens i
utvalget, vil LMD eventuelt komme tilbake med merknader når Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet legger fram sine forslag.
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