
RØMSKOG KOMMUNE Vår ref.:16/321-4

Arkiv:000

Deres ref.:

Dato:13.10.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding om vedtak

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE NY
KOMMUNELOV

Kommunestyret behandlet i møte 29.09.2016 sak 55/16. Følgende vedtak ble fattet:

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Det avgis høringsuttalelse fra Rømskog kommune basert på følgende hovedpunkter:
Rømskog kommunestyre anser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, men dette
må da følges opp med klar avgrensning av andre forvaltningsorganers overprøvingsrett.

Rømskog kommune støtter hovedtrekkene i lovforslaget med følgende merknader:
Mindretallets forslag om kjønnsbalanse ved forholdstallsvalg støttes slik at dagens
bestemmelse opprettholdes
Rømskog kommunestyre mener medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret
fortsatt skal være valgbare til styre i kommunale foretak.
Rømskog kommunestyre er uenige i at politiske møter alltid skal være åpne. Det er av
og til nødvendig med uformelle arenaer bl.a til opplæring.
Rømskog kommune støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den
samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen
stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og
mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
Tittelen administrasjonssjef/rådmann bør beholdes. Den er like innarbeidet som
fylkesmann og jordmor. Tittelen kommunaldirektør som er foreslått er allerede i bruk
i mange kommuner, og ved kronologiske fremstillinger kan det bli vanskelig å få et
tydelig bilde.
Rømskog kommune anbefaler at betegnelse interkommunalt samarbeid beholdes slik
KS også anbefaler. Det er et godt innarbeidet begrep i forhold til de interkommunale
selskapene, betegnelsen kommunesamarbeid brukes i dag om vertskommune-
samarbeid. Rømskog kommune er av den formening at kommunene bør beholde
muligheten til å opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver jfr.
kommunelovens § 27. Den gir oss en fleksibel løsning hvor ikke alle deltakende
kommuner behøver være representert i styret.
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7. Rømskog kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet
igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i
valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom
kravene til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall
underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende.
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