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Høring  vedr  endringer i kommunelov og forvaltningslov om rolleklarhet.

Bergen bystyre behandlet i møte 28.01.08 sak vedr endringer i kommunelov og
forvaltningslov om rolleklarhet(b.sak 15/08). Bystyret gjorde slikt vedtak:

"Bergen kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslag om lov- og forskriftsendringer
om rolleklarhet mv i kommunesektoren:
1. Etikkdimensjonen i kommuneloven

Bergen kommune er positiv til åt etikk kommer inn i formålsbestemmelsen i
kommuneloven § 1. Likeledes ser en positivt på at det i årsberetningen skal redegjøres
for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard i kommunens
virksomhet.

2. Egenkontrollen i kommunen
Bergen kommune slutter seg til departementets konklusjon om at det ikke er behov for
ytterligere lovregulering av internkontrollen i kommunene. Intern kontroll
representerer et oppgaveområde hvor kommunene selv må ta et tydelig eierskap basert
på de føringer som allerede er lagt. Det er praksis som er avgjørende for et godt
resultat.
I det generelle arbeidet med å forebygge korrupsjon og misligheter, ser Bergen
kommune på departementets forslag om å gi kommunerevisjonen samme rett til
innsyn og informasjon som kommunen selv kan kreve overfor bla private som leverer
varer og tjenester - som et godt redskap i sitt videre arbeid.

3. Habilitet for ledere og styremedlemmer mv i offentlig eide selskaper
Bergen kommune slutter seg til at unntaksbestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første
ledd bokstav e, oppheves. En rekke av de forhold knyttet til valgbarhet som omtales i
høringsnotatet, er regulert i regler i Bergen kommune som hindrer rollekombinasjoner
jf reglement for byrådet og byrådets fullmakter.

4. Valgbarhet i kommunale foretak
Forslaget om at kommunerådets medlemmer ikke skal være valgbare til styret for
kommunale foretak, er i tråd med Bergen kommunes praksis.



5. Åpenhet og lovlighetskontroll
Bergen kommune slutter seg til departementets forslag om å legge til rette for økt
moteoffentlighet gjennom å åpne for innføring av en særskilt lovlighetskontroll av
vedtak om å lukke møter. Samme tilslutning gis til forslaget om å etablere en særskilt
lovlighetskontroll av vedtak om habilitet.

6. Godtgjørelse
Bergen kommune er enig i departementets forslag om at det er representantskapet for
interkommunale selskaper som fastsetter godtgjøring til styret.
Bergen kommune er enig i departementets forslag om at det er kommunestyret som
skal fastsette godtgjørelsen til styret i kommunale foretak.
Bergen kommune har ingen innvendinger til forslag om å gi opplysninger i note til
regnskapet om ytelser til ledende personer i de kommunale foretakene og i de
interkommunale selskapene, jf § 10 i forskrift til kommuneloven om budsjett mv for
foretak og tilsvarende forskrift for interkommunale selskaper § 3.

7. Suspensjon av folkevalgte
Bergen kommune slutter seg til departementets forslag om å gjøre endringer i
kommuneloven slik at fusk og uregelmessigheter i forbindelse med valg, blir en del av
det som kan gi grunnlag for suspensjon av folkevalgte."

Selv om den formelle høringsfristen er oversittet - årsaken er at en for sent ble kjent med at
saken var sendt ut på høring - har Bergen kommune valgt å behandle høringsskrivet fra
departementet. I_ tillegg til a gi en.uttal tet, er det også viktig lokalt å få en
diskusjon rundt denne type tema.

Bystyrets vedtak ble gjort enstemmig.

Med vennlig hilsen

Elin Sjø n Drange
Kommunaldirektør
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