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HØRINGSSVAR FRA SIRDAL KOMMUNE - NOU 2016:4 - 

KOMMUNELOVUTVALGETS FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV 

 

Sirdal kommune viser til utsendt høring av kommunelovutvalgets utredning og forslag til ny 

kommunelov. 

 

Kommunestyret i Sirdal behandlet høringen i møte den 13. oktober 2016, sak 16/107. 

Kommunestyret vedtok enstemmig følgende høringsuttalelse: 

 

«Sirdal kommune viser til utsendt høring av NOU 2016:4 og har følgende merknader til 

lovforslaget: 

 

Kapittel 2: 

Paragraf 2-2 annet ledd bør endres til «Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til 

folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig.» 

 

Kapittel 7: 

Sirdal kommune støtter forslaget til § 7-11 om suspensjon av folkevalgte og fratakelse av 

ordfører vervet, men det bør oppstilles vilkår/momenter for når bestemmelsen kan brukes 

overfor ordfører.  

 

Kapittel 8: 

Sirdal kommune støtter forslaget til utvidet innsyn for folkevalgte, men mener at hensynet til 

taushetsplikt om sensitive opplysninger må vurderes særskilt i lovbestemmelsen. 

 

Forslag til ny § 8-9: 

Folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen som har verv i minst 50 % stilling skal ha 

samme rett til sykepenger og foreldrepenger (både mor og far) som kommunalt ansatte. 

Kommunene får tilsvarende krav mot folketrygden om refusjon av forskutterte sykepenger og 

foreldrepenger til den folkevalgte tilsvarende som for kommunalt ansatte.  

 

Kapittel 11: 

Sirdal kommune støtter endringen i § 11-5 om at møter kan lukkes ved orienteringer fra 

kommunens advokat. 

 

Kapittel 12: 

Dagens prosentvise antall innbyggere, 2 %, eller minst 300 underskrifter for krav om 

innbyggerinitiativ bør videreføres av hensyn et levende lokaldemokrati. 
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Kapittel 13: 

Tittelen rådmann (administrasjonssjef) bør videreføres i ny kommunelov ut fra kommunenes 

egenart som organisasjon og at tittelen kommunedirektør kan skape uklarhet og 

misforståelse ettersom mange kommuner i dag bruker titler som kommunaldirektør og 

kommunalsjef om ledernivået under dagens rådmann. Direktørtitler brukes om lederstillinger 

i mange organisasjoner av svært ulik størrelse, med svært ulikt ansvar og innenfor vidt 

forskjellige sektorer og bransjer. Kun kommuner blir ledet administrativt av rådmenn 

(administrasjonssjefer) i Norge. 

 

Et direkte tillagt løpende personalansvar til øverste leder i administrasjonen for kommunens 

ansatte virker ryddig og avklarende. 

 

Kapittel 14: 

Sirdal kommune støtter forslagene til endringer i reglene for styrking av kommunenes 

økonomistyring.» 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Inge Hedenstad Stangeland 

Rådmann 
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