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Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 06.04.16 med vedlegg.

Etter vår oppfatning har utvalget foretatt en hensiktsmessig og grundig gjennomgang av
gjeldende lov og behovet for endringer. Vi støtter i hovedsak de endringer som foreslås.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har følgende merknader til de deler av forslaget som i
særlig grad berører Fylkesmannens arbeidsområde:

Ka ittel 19 20 o 21 om økonomiforvaltnin o selvkost

Fylkesmannen støtter forslagene til endringer i økonomibestemmelsene.

Ka ittel 29 om statli kontroll o tils n mv.

Når det gjelder forslaget til bestemmelser om lovlighetskontroll, har utvalget foreslått å erstatte
begrepet «avgjørelse» med «vedtak» som angivelse av hva som er gjenstand for kontroll, men
uten at man har ment å foreta realitetsendringer. Fylkesmannen mener at denne endringen
kan skape begrepsforvirring, siden begrepet «vedtak» har en snevrere betydning i
forvaltningsloven. Vi foreslår derfor at man beholder begrepet «avgjørelse» for å markere at
lovlighetskontroll omfatter mer enn «vedtak» i forvaltningslovens forstand.

Fylkesmannen støtter forslaget om at det tas inn en presisering om at lovlighetskontroll av
eget tiltak kun skal skje der det foreligger særlige grunner. Fylkesmannen opplever at antallet
saker på området er økende og ser det som viktig at det i lovteksten tydeliggjøres at
lovlighetskontroll av eget tiltak skal være unntaket, og at intensjonen med ordningen med
lovlighetskontroll ikke er at dette skal fungere som erstatning for manglende ordinær
klageadgang etter forvaltningsloven, f.eks. i saker om kommunale gebyrer.
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