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Vedtak - høringsuttalelse fra Sauda kommune -  Høring - 
Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 
Høringsfrist: 6. oktober 2016. 
 
Kommunestyret – Høring 085/16 : 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 

 
 
1. Sauda kommune ønsker en lovfesting av det kommunale sjølstyret, velkommen. 

Det er også positivt for kommunen at oppgavene lovfestes og at det er tydelig i loven 
hva en kommune har som ansvar. 
2. Når det gjelder folkevalgte organer mener vi at det er riktig at kommunen selv kan 
vedta hvilke råd og utvalg som er ønskelig. At det blir gitt rammer for organisering og 
representasjon i slike utvalg ser vi som fornuftig. 
3. Likefult er vi skeptiske til bestemmelser som gjør representasjon etter 
forholdstallsprinsippet vanskelig. 
4. Bestemmelsen om at utvalg eller råd skal være politisk eller administrative har vi 
forståelse for, men det må åpnes for dette i ad-hoc utvalg og arbeidsgrupper. 
5. Tydeliggjøring av ordfører rollen og muligheten til å delegere fra kommunestyret til 
ordføreren ser vi på som svært ønskelig. 
6. Det er positivt at folkevalgte organer skal få totalt innsyn i administrasjonens saker 
og dokumenter. Kommunestyremedlemmer sin taushetsplikt må som en konsekvens 
tydeliggjøres. Det er viktig at det er tydeliggjort at dette ikke gjelder personalforhold, 
så lenge det er lovfestet at dette er lagt til kommunedirektøren. 
7. Det er positivt at møter kan gjennomføres elektroniske. 
8. Det er ønskelig med en tydeliggjøring av saksbehandlingsansvaret der andre enn 
administrasjonen har fått ansvar for innstilling. 
9. En presisering av informasjonsplikten er riktig med tanke på utviklingen av 
folkestyret. 
10. Navnendring for kommunenes øverste leder, her vil vi vektlegge at det er viktig at 
tittelen er den samme i alle kommuner. 
11. Tydeliggjøring av kommunedirektøren sitt ansvar for personalet ser vi som riktig 
og nødvendig. 
12. Kommunedirektørens ansvar for å informere om problemer med å iverksette 
enkelte vedtak mener vi er viktig og det er rett at det lovfestes. 
13. Presisering av kontroll- og tilsynsansvaret i kommuneloven er positivt. 
14. Sauda kommune er enig i forslagene som går på økonomi. 

 



 

 

15. Det er positivt at eierskapsmelding blir lovfestet, men vi mener at folkevalgt skal 
kunne sitte i styrer for offentlig eide selskaper så lenge det er presisert at styret ikke 
er et folkevalgt organ. Det må være mulig for en eier å sitte i selskapets styre. 
16. Det er svært fornuftig og positivt for kommunene at tilsynsmyndighetenes ansvar 
for dialog og samarbeid før tilsyn lovfestes. 
17. Samordning av statlige tilsyn og kommunenes eget kontrollarbeid er slik vi ser det 
svært fornuftig. 

Enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom 
frem til adressaten. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den instansen som har truffet vedtaket. Angi vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnelse for klagen.  
 
 
Vennlig hilsen 
Solfrid Løvbrekke Handeland 
politisk sekretær/fagleder Kundetorget 
 
 
 
 
Andre mottakere: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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