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Lierne formannskap har i møte den 15.09.2016behandlet sak 86/16 og fattet slikt vedtak:

Lierne formannskaps vedtak:
Innledningsvis vil vi kommentereformålsbestemmelsen i lovforslaget. Vi mener at denne er god og skal
være dekkendefor innholdet i loven. Videre er vi opptatt av atformålet synes og gi et klart uttrykkfor
hvordan loven skal tolkes, den skal fremme det lokale selvstyret. Med dette somformål for hele loven,
mener vi dette gir et tydelig uttrykkfor at dette skal legges til grunn forståelsen av hele lovteksten.
Utover dette kommenterer vi områder somfor oss anses som særs viktige.

Punkt 3.2 i debattheftet. Prinsipper for forholdet mellom stat o kommune
Lierne kommune støtter en lovfesting av forholdet mellom stat og kommune. Dette vil styrke
det lokale selvstyret og vil motvirke en utvikling av mer detaljert styring fra staten. Vi ønsker
imidlertid å knytte noen kommentarer til «Nærhetsprinsippet» I lovforslaget heter det at
«offendige oppgaver borfortrinnsvis  leggesså nært til organer som er så nært innbyggerne
som mulig» Vi mener at så nært som mulig er en begrensing. Hvordan dette vil vurderes vil til
enhver tid være avhengig av mål som er satt og igjen av gjeldene politikk. Vi anser det som
nødvendig å presisere denne formuleringen.

Punkt 4.1 i debattheftet. Folkeval te or aner
Vi mener at kommunestyret ikke bør ha adgang til å velge inn ansatte som medlemmer av felles
folkevalgte nemder i vertskommunesamarbeid. De vil i da bli definert som folkevalgte og dette
strider mot prinsippet som er lagt til grunn om rene folkevalgte organer.

Pkt. 4.2 i debattheftet. Ordfører.
Lierne kommune anser forslaget fra utvalget å kunne fremme en mer helhetlig og samordnet
styring av kommunen, samtidig som at det er opp til kommunestyret om en vil delegere
utvidete fullmakter til ordfører. Videre er det kommunestyret i den enkelte kommune som
avgjør om en skal innføre direktevalg til ordfører. Altså: Ingen merknader til foreslåtte
endringer.

Pkt. 4.4 i debattheftet. Val av medlemmer til folkeval te or aner.
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Lierne kommune støtter utvalgets mindretall som foreslår videreføring av gjeldende rett når det
gjelder forholdsvalg. Dette ut fra at flertallets forslag vil medføre at noen partier i praksis kan
t‘inge andre partier til å velge inn en folkevalgt av et bestemt kjønn og at dette utgjør et
demokratisk problem. Selv om kjønnsbalanse naturligvis skal etterstrebes i størst mulig grad
mener vi at demokratihensynet her må gå foran hensynet til kjønnsbalanse.

Punkt 8.1 i debattheftet. Kommunale foretak
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettsobjekt. Lierne kommune mener dermed at
det ikke er riktig å lovfeste at kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen
ikke har adgang til å bli valgt til styret i kommunale foretak slik forslaget innebærer.
Kommunene vil da få mindre handlingsrom enn eierne av et aksjeselskap og forslaget
innebærer også innskrenking av det som er hovedformålet med loven: å fremme det kommunale
selvstyret.

Pkt. 8.2 i debattheftet. Interkommunalt samarbeid.
Forslaget om kommunalt oppgavefellesskap støttes ikke fullt ut. Dette fordi det innebærer en
innskrenking i forhold til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. I
dagens regel heter det at en eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner «kan opprette et
eget styre til løsning av felles oppgaver». Det stilles ikke krav om at alle deltakerne skal være
representert i styret eller til antall deltakere. Det er opp til deltakerne (dvs det respektive
kommunestyre) å bestemme både styrets sammensetning og størrelse. Dette gir stor fleksibilitet
for kommunene. Hvorvidt alle må være representert i samarbeidsorganet bør være opp til
deltakerne å bestemme, og kan være avhengig av type oppgaver som ønskes løst.

Pkt. 9.2 i debattheftet. Kontrollutval et o kontrollutval ssekretariatet.
Lierne kommune mener at dagens regler på kontrollutvalgets sammensetning, der
minimumsantallet medlemmer er tre, fungerer godt og ikke går utover kontrollutvalgets arbeid
og legitimitet. Det kan være at dette ikke er tilfelle i folkerike kommuner. Vi mener det bør det
være mulig å åpne for en differensiering av minimum antall medlemmer i kontrollutvalget
avhengig av f.eks. folketall i den enkelte kommune —på lik linje som f.eks. minimumsantall
medlemmer i kommunestyret.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen

n rid Berg
Sdkretær

Karl Audun Fagerli, sign.
Rådmann
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