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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningloven om
rolleklarhet mv i kommunesektoren

Det vises til høringsbrev av 3. oktober 2007, og utsettelse av svarfristen til 18. januar 2008.

1-Iøringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening, og kommentarer
fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen.

Høy etisk standard i stor grad er avhengig av holdninger. Et hensiktsmessig nasjonalt regelverk er
imidlertid et viktig virkemiddel som bidrar til etiske forsvarlige handlinger og holdninger. Det er imidlertid
avgjørende at lovregulering kombineres med generell holdningsskapende og bevisstgjorende arbeid,
deriblant vesentlig satsing på en ledelses- og fagkultur som setter etikkdimensjonene høyt. Kommunen
forvalter omfattende ressurser på vegne av sine innbyggere og folk må være trygge på at de beslutninger
og vurderinger som gjøres sikrer rettferdig behandling og riktig fordeling av fellesskapsgodene.

For helsepersonell stiller særlovgivningen strenge krav til den enkeltes faglige og etiske standard. I rollen
som ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten, eller som kommunens avtalepart i fastlegcavtaler mv, har
leger også et ansvar for at de kommunale ressursene blir utnyttet riktig og optimalt. Det er derfor
hensiktsmessig at den etiske dimensjonen blir vektlagt sterkere også i det generell regelverket for
kommunalforvaltningen.

Legeforeningen støtter departementets forslag til lovendringer i kommuneloven og forvaltningsloven om
rolleklarhet mv i kommunesektoren. Forslagene bidrar til å fremheve viktigheten avl høy etisk standard i
denne sektoren. Nedenfor knyttes kun noen korte kommentarer til deler av forslaget. .

E 'kkdimcns'on ni kommuneloven
Legeforeningen støtter departementets forslag til at etikkelementet fremheves i formålsparagrafen.
Endringen innebærer ingen formelle plikter for kommunen. Sammen med kravet om redegjørelse i
kommunens årsberetning, vil bestemmelsen forhåpentligvis likevel kunne føre til en høyere bevissthet og
aktivitet rundt arbeidet med etiske spørsmål i kommunalforvaltningen. Når det gjelder årsberetningen
bemerkes det imidlertid at det viktige må være  at kommunen faktisk har aktiviteter å berette om, I og med
at det lovforslaget ikke inneholder konkrete krav eller plikter for kommunen, bør kontrollutvalget
vektlegge dette spesielt i sitt arbeid, jf departementets merknader til nytt548 nr 5, annet punktum.

E enkontroll i kommunen
Legeforeningen støtter departementets forslag om at den som reviderer for kommunen gis innsynsrett
overfor kommunens private avtaleparter i samme utstrekning som kommunen selv. En stor del av den
kommunale tjenesteproduksjon leveres av personer eller bedrifter med avtale med kommunen. For
kommunens innbyggere vil det være viktig at de midler som stilles til rådighet for kommunens
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medkontrahenter benyttes på effektivt og til høyest mulig kvalitet. Det presiseres at man ved revisjon av
avtaler innen helsetjenesten må ivareta de regler om taushetsplikt som påhviler helsepersonell,
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