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KOMMUNELOVUTVALGETS UTREDNING 2016 : 4 - NY KOMMUNELOV

Kvalsund kommunestyre behandlet saken i møte 15.09.2016 saksnr. 59/16. Følgende

høringsuttalelse ble fattet:

Kap.2 —Internasjonalog nordiskrett

Kvalsundkommunevurdererdet sompositivtat norskrett i størregradsøkesharmonisertmedinternasjonalrett,

herundersærligcharteretomlokaltselvstyre.

Kap.3 —Formål

Kvalsundkommunestøtterendringav formålsbestemmelsen.Detkommunaleselvstyretgisen sterkere

forankringvedat det inntasi lovverket.En formålsbestemmelseskalha betydningfortolkningav lovensøvrige

bestemmelser.Detvurderesderforsomsværtpositivtat detkommunaleselvstyretinntasi formålet,og dermed

vilværeoverordneti kommuneloven.

Forøvrigvurderesforslagettil ny formålsparagrafsomklargjørende,ogbidrartil en sterkereforankringav

viktigekommunalehensynog styrkingav demokratiskeverdier.
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Kap.4 —Kommunaltselvstyreog forholdettil nasjonalemyndigheter

Kvalsund kommune ser svært positivt på at prinsippet om kommunalt selvstyre nå lovfestes. Det kommunale

selvstyret er under press på grunn av stadig økende detaljstyring gjennom lovverket. Det vurderes at en

lovfesting i større grad vil tydeliggjøre at det må foretas en avveining mellom de nasjonale interesser og det

kommunale selvstyret, blant annet ved utarbeiding og endring av lovverk. Dette vil kunne medvirke til at det

ikke detaljreguleres mer enn nødvendig.

Det ansees også som en viktig del av det kommunale selvstyret at nasjonale myndigheters begrensning av det

kommunale selvstyret må hjemles i lov. Viktige prinsipper innen det kommunale selvstyret som

nærhetsprinsippet, proporsjonalitetsprinsippet og fufifinansieringsprinsippet vurderes også som viktig for å sikre

en tydelig forståelse av innholdet i selvstyret.

En lovfesting av kommunalt selvstyre vil videre være med på å bringe norsk rett i samsvar med det europeiske

charteret om lokalt selvstyre. Det vurderes som viktig at norsk rett er i samsvar med våre internasjonale

forpliktelser. Norge er per i dag det nordiske landet med svakest forankring av kommunalt selvstyre, og

rådmannen anser det som positivt at vi nå i større grad er på linje med de øvrige nordiske land.

Prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret er utformet

som «bør-regler». Det vurderes at det ikke vil ha betydning for prinsippenes vekt at nasjonale myndigheter ikke

er direkte forpliktet til å vektlegge prinsippene etter bestemmelsens ordlyd. Bestemmelsen vurderes tvert imot

og sikre ivaretakelse av prinsippene. Det er grunn til å tro at en lovfesting vil bidra til at prinsippene i større grad

enn tidligere legges til grunn og får større vekt ved lovgivning, inngrep etc.

Kap.5 — Virkeområde

Kvalsund kommune støtter kommunelovutvalgets vurderinger om at det ikke vil være hensiktsmessig å utvide

lovens virkeområde. Det vil i enkelte tilfeller kunne være med på å undergrave de hensyn som legges til grunn

når virksomheten organiseres på annen måte enn det som følger av kommuneloven.

Et utvidet virkeområde er etter kommunens syn ikke hensiktsmessig, og det oppleves ikke problematisk å

forholde seg til annen lovgivning i de tilfeller kommunal virksomhet er organisert på annen måte enn den som

følger av kommuneloven. I de tilfeller det er nødvendig med særlig regulering ut over det som går frem av annen

lovgivning, støttes forslag om at slik regulering tas inn i kommunelovens enkeltbestemmelser.
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Kap.6 —Kommunensinformasjonsplikt

Kvalsund kommune støtter forslaget om å utvide informasjonsplikten. Det bemerkes at mange kommuner per i

dag allerede oppfyller kravet til informasjonsplikt både gjennom hjemmeside, facebookside og annen

publisering. Det vurderes likevel som positivt at det lovfestes en informasjonsplikt. Det vil sikre at de kommuner

som per i dag ikke gir tilstrekkelig informasjon til sine innbyggere, må sette i verk tiltak for å sikre dette.

Det vurderes også som positivt at det nye lovforslaget tar høyde for utvilding av informasjonskanaler, og at det

dermed ikke reguleres på hvilken måte det skal infonneres. Det legges da til rette for at kommunene kan følge

utvildingen med stadig nye måter å nå ut til befolkningen på.

Samtidig påpekes at det fortsatt vil være viktig å sikre at alle innbyggere får tilgang til informasjon. Det

innebærer at det fortsatt vil være nødvendig å benytte de tradisjonelle informasjonskanalene, til tross for en

utvilding der de fleste innbyggere nås gjennom internett og sosiale media.

Kap.7 — Innbyggerdeltakelse

Kvalsund kommune støtter forslaget om å øke kravet om underskrifter ved innbyggerforslag. Likevel må dette

vurderes opp mot den aktuelle kommunens innbyggertall. Det kan være fordelaktig å nytte en prosentandel av

antall stemmeberettigede i kommunen for å kunne framme et innbyggerforslag. Nye ordninger med underskrifter

på internett, gjør det enldere å delta og å sikre underskrift fra tilstrekkelig mange innbyggere for å få forslaget

behandlet. I kommuner der innbyggerforslag i større grad benyttes, vil en lav grense kunne bidra til for mange

innbyggerforslag, som igjen kan være med på å svekke det representative demokratiet.

Kap.8 — Folkevalgteorganerog kommunensadministrasjon

Kvalsund kommune støtter ikke forslaget om å lovfeste tittelen «kommunedirektøn>på kommunens øverste

administrative leder. Kvalsund kommune vil bevare tittelen «Rådmann»

Kap.9 — Parlamentarisme

Forslagene støttes. Det vurderes at endringene i regelelverket vil bidra til en sterkere forankring i kommunestyret

for å innføre parlamentarisme og at endringene vil bidra til å styrke kommunestyret og opposisjonen.
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Kap. 10 —Ordfører

Forslageneomutvidetmyndighettil ordførerogmulighetfordirektevalgav ordførerstøttes.Bestemmelsenegir

romforvurderingeri denenkeltekommuneomhva somer ønskeligoghvadet er behovforut fra lokale

forhold,ved at kommunestyreneselvbestemmerhvilkenmyndighetde ønskerå delegeretil ordførerog omdet

skalværedirektevalgav ordførerellerikke.

Kap. 11 — Kommunale foretak

Kvalsundkommunestøtterforslagetomå lovfesteat eierskapsmeldingskalinngåsomen del av kommunestyrets

overordnedetilsynsansvarog at eierskapsmeldingenskalomfattekommunaleforetak.

Kvalsundkommuneserat detkan oppståutfordringermeddobbeltrolleroghabilitetsproblematikkhvor

medlemmerav styreti kommunaleforetakogsåer medlemmerav kommunestyret.Medlemmerav

kommunestyretkan imidlertidsittei styret i andre selskap (AS,IKS,stiftelsermv.)I sliketilfellerer

habilitetsproblematikkenløstved inhabilitetsreglenei forvaltningslovens§ 6 førsteleddbokstave) somslårfast

at kommunestyremedlemmeneikkekandeltai behandlingenav sakerhvorselskapeter part.Detbør vurdereså

innføreen liknendeinhabilitetsregelformedlemmeri kommunaleforetaki stedetforå lovfesteat

kommunestyremedlemmerikkehar adgangtil å bli valgttil styreti kommunaleforetak.Formindrekommuner

ogsået problemmedå skaffenokfolk.

Kap. 12 — Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv.

Kvalsundkommunestøtterforenklingeneog endringenesomforeslåsi regleneomvalgbarhet,ombudspliktsamt

regleneomuttredenog fritak.

Kvalsundkommunekan ikkese at det er dokumentertat det er behovforå utvidedagensregleromsuspensjon.

Detvisesher til utvalgetsmindretallsompåpekerat det er vanskeligå påviseet klartbehovfor slike

lovendringer,særligfordiadgangenen folkevalgthar til å søkefritakfra sinevervharvist segtilstrekkelig.

Regleromat folkevalgtesomsuspenderesharkravpå taptarbeidsgodtgjørelsestøttes,da dettevil likestille

folkevalgteog ansattei kommunen.Arbeidsmiljølovenharregleromgodtgjørelsetil ansatteundersuspensjon,

menlovenomfatterbarearbeidstakere/ansatteog ikkefolkevalgte.

Ettergjeldenderett er detbaredomstolenesomkanfrataenpersonvervetsomfolkevalgt.Et av vilkåreneer at

vedkommendemåha begåtten straffbarhandling.Kommunenserat detvilkunneoppståtilfellerhvordetkan

oppståmassivmistillitmoten ordføreruavhengigav ompersonenharbegåtten straffbarhandlingellerikke.

Mistillitenkan foreksempelknyttesegtil forholdsomat ordførerenikkefølgeropppliktenesinei vervet,for

eksempeli langtid unnlaterå møteoppi kommunestyre/formannskapellerandreoppdragutengyldigforfall,

opptrersterktberusetunderutøvelsenav vervet,innrømmerlovbruddellerutviserannenklanderverdig
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oppførsel. Hva som konkret skal til for å kunne frata en ordfører vervet som følge av uskikkethet vil kunne by på

tolkningsproblemer. Dersom det skal åpnes for at ordfører skal kunne fratas vervet på grunn av uskikkethet bør

reglene tydeliggjøres med hensyn til hva som skal kunne vektlegges ved en slik vurdering.

Kap.13 — Valgav medlemmertil folkevalgteorgan

Kvalsund kommune støtter utvalgets mindretall og tilrår at dagens regler videreføres om at demokratihensyn i

dette tilfelle må gå foran hensynet til kjønnsbalanse. Dagens valgregler er allerede svært kompliserte og lite

tilgjengelig. Den regelen som flertallet foreslår vil medføre et ytterligere kompliserende element når regelverket

skal anvendes.

Kap.14 — Godtgjøringog velferdsgoder

Kvalsund konunune støtter utvalgets forslag om endringer i regelverket vedrørende frikjøp og ettergodtgjøring.

Det samme gjelder forslaget om å gi folkevalgte med omfattende tillitsverv rettigheter innen

velferdslovgivningen.

Kap.15 — Utvidetinnsynsrettog taushetspliktfor folkevalgte.

Kvalsund kommune støtter utvalgets forslag og vurderinger.

Kap.16— Saksbehandlingsreglerfor folkevalgteorganer

Kvalsund kommune støtter reglene om utvidet adgang til å avholde fjernmøter og støtter også forslaget om at et

møte skal kunne lukkes i særlige tilfeller hvor det er behov for et fortrolig møte med kommunens advokat.

Kvalsund kommune vurderer at opplæring av folkevalgte i en innledende fase av saksbehandlingen bør kunne

skje i åpne møter og støtter utvalgets flertall og vurderinger. Behovet for å kunne lukke slike møter antas å være

beskjedent. En adgang til å lukke dørene i opplæringsøyemed vil også kunne tolkes ulikt og gi rom for misbruk,

samt at forslaget ikke er i samsvar med samfunnsutvildingen for øvrig som går i retning av å praktisere mer

åpenhet og offentlighet.

Kap.17 — Inhabilitetfor folkevalgteog ansatte

Kvalsund kommune støtter utvalgets forslag og vurderinger.

Kap.18—Interkonununaltsamarbeid
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Kvalsund konunune støtter at det tas inn i loven en overordnet bestemmelse som fastslår at kommunene kan

samarbeide med hverandre for å løse felles oppgaver (§ 17- 1).En opplisting av de vanligste formene for

samarbeid er positivt da dette gir oversikt og klarhet om hvilke organisasjonsformer kommunene kan benytte.

Kvalsund kommune støtter at dagens § 27 - samarbeid utgår og erstattes med organisasjonsformen «kommunalt

oppgavefelleskap». Et kommunalt oppgavefellesskap vurderes å være en enkel og fleksibel organisasjonsform

hvor kommunene vil ha stor frihet til å velge egne lokale løsninger. Det anses å være en fordel at de nye

bestemmelsene gir anvisning på hvilke sentrale forhold en samarbeidsavtale minimum må inneholde. Det anses

også som positivt at det økonomiske ansvaret klargjøres (19- 2) og at man ved etablering av et samarbeid må ta

stilling til om oppgavefellesskapet skal være et eget rettssubjekt eller ikke ( § 19-4, 4. ledd bokstav b). Når det

gjelder reglene om organisering av oppgavefellesskapet vurderes det at det ikke er nødvendig å stille et krav om

at det skal være et representantskap med deltakelse fra alle. Et styre der kommunene selv bestemmer antall og

hvem som skal sitte i styret, slik som i dag, bør være tilstrekkelig. Hvorvidt alle deltakerne bør være representert

i samarbeidsorganet bør være opp til deltakerne selv å bestemme. Dette vil kunne være avhengig av hvilke type

oppgaver som ønskes løst.

Kvalsund kommune støtter forslaget om regionråd og reguleringen av disse. Ved å lovfeste regionrådene

synliggjøres disse i det kommunale forvaltningssystemet. Det vil fortsatt være frivillig for kommunene å

samarbeide i regionråd og kommunene vil fortsatt i stor grad selv kunne bestemme hva samarbeidet skal gå ut

på.

Kap.19 — Økonomiforvaltning

Det er sentralt for en kommune å vurdere økonomiske forhold og handleevne på kort og lang sikt. Eventuelle

endringer i kommuneloven må bidra til at det skjer. De forslåtte endringene synes å være et positivt bidrag til en

bedre økonomistyring i kommunene, og støttes av administrasjonen.

Kap.20 — Disposisjoneri stridmedregleneomlån og garantiermv.

Forslaget om klargjøring av rettsreglene ved brudd på økonomibestemmelsene støttes. Det vil gi partene større

forutsigbarhet og vil også kunne virke preventivt. Hvordan restitusjonsplikten skal utformes må imidlertid

utredes og avklares før en eventuell lovendring vedtas.

Kap.21 — Selvkost

Kvalsund kommune støtter forslaget. Reglene om selvkost kan oppleves som vanskelig tilgjengelig fordi de i dag

er spredt i særlover, slik at et overordnet regelverk inntatt i kommuneloven både kan virke rettslig

tydeliggjørende, samt at det kan ha en tillitsskapende effekt overfor innbyggerne.
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Kap.24—Internkontroll

Kvalsundkommunevurdererat forslagetvilbidratil å styrkefokusetpå egenkontrolli kommunene,noe somvil

byggeoppunderdetkonmmnaleselvstyretog dennedleggetil retteforredusertstatligtilsynmedkommunene.

Forslagetstøttes.

Kap.25 — Kontrollutvalgetog kontrollutvalgssekretariatet

Kvalsundkommuneserat å innføreet minimumskravomfemmedlemmeri et kontrollutvalgvilkunnegjøre

kontrollutvalgetmindresårbart,samtat en kanoppnåenbedredebattogbrederekompetansei kontrollutvalget.I

småkommunervilmidlertiddette,sammenmedde strengevalgbarhetskravene,kunneføretil problemermedå

fmnetilstrekkeligmotiverteog dyktigemedlemmertil kontrollutvalget.Etterdagensregelverkmedtre

kontrollutvalgsmedlemmerkandet i mindrekommuneralleredeværeutfordrendeå fmnetilstrekkeligmotiverte

og dyktigemedlemmer.Enutvidelsetil femfastemedlemmervil dermedikkenødvendigvisføretil at

kontrollutvalgetblirbedrerustettil å utføresineoppgaver.Fokusetbør hellerrettesmotå fmneengasjerteog

motivertemedlemmertil kontrollutvalgeneog innføringav kompetansehevingstiltak,fremforå økeantall

medlemmer.Kommunenforeslårpå dennebakgrunnat dagensordningmedet minimumsantallpå tre

medlemmervidereføres.

Kap.26 — Revisjon

Kvalsundkommunestøtterat regnskapsrevisorsoppgaverpå økonomiområdetutvidesnoe forå styrkeden

folkevalgtekontrollenmedøkonomiforvaltningen.Forslagetomåutvidedefmisjonenavforvaltningsrevisjonog

at kommunestyretskalvedtaenplanhvilkeområdersomskal/børundergisforvaltningsrevisjonforhver

valgperiodestøttes.

Kap.27 — Konununenesstyringog kontrollmedeksternvirksomhet

Kvalsundkommunevurdererat de foreslåtteendringenevil styrkedenpolitiskekontrollenmedvirksomheteni

selskapersomkommunenhar eierinteresseri, og støtterforslagene.

Kap.29 — Statligkontrollog tilsynmv.

Kvalsundkommunestøtterforslageneomå videreførelovlighetstilsyn,herunderenbegrensningi

departementetsadgangtil å ta oppet vedtaktil lovlighetskontrollpå egetinitiativ.Forslageneommerdialog

medkommunenei forkantav tilsynog mersamordningi forkantvurderessomsværtpositivt.
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Kvalsundkommunemenerat departementetbør vurdereomdetbør innføresen terskelforhvafylkesmannen

kankreveav dokumentasjonogmeldingeri forbindelsemedtilsyn.Erfaringerviserat arbeidsomfangetknyttet

til å fremskaffedokumentasjonved enkeltetilsynkanværesværtomfattendeog ressurskrevende.

Kap.30 — Økonomiskeog administrativekonsekvenser

Kvalsundkommunepåpekerat de økonomiskeog administrativekonsekvensenevilvarierefrakommunetil

kommune,og at dentotalekostnadenforenkeltekommunervilkunnebli stori en overgangsperiode.Spørsmålet

omhvilkeøkonomiskeogadministrativekonsekvenserforslagenevil innebæresynesderforå værefor lite

utredetogproblematisert.

Med vennlig hilsen

Kvalsundkommune

- 7
Terje Wiks

Ordfører
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