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Viser til Deres brev datert, 10.12.07 hvor departementet aksepterer anmodning fra Drammen kommune
om utsettelse av frist for å komme med høringsuttalelse til utgangen av januar. Viser videre til vårt
brev datert 10.01.08 hvor administrativ innstilling til formannskap og bystyret som avtalt var vedlagt.

Drammen bystyre sluttbehandlet saken i sitt møte 29.01.08. Vedlagt følger utskrift av møtebok som
viser endelig høringsuttalelse fra Drammen kommune.
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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG
FORVALTNINGSLOVEN OM ROLLEKLARHET MV. I KOMMUNESEKTOREN

Vedtak:

Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse i sak om endringer i kommuneloven og
forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren:

'Drammen kommune er enig med Kommunal- og regionaldepartementet i at et hensiktsmessig
regelverk vil kunne bidra til større etisk oppmerksomhet, økt åpenhet og rolleklarhet i kommunene.
Dette vil være et viktig element for å legge til rette for en god etisk praksis i kommunene. Drammen
kommune er også enig i at det viktigste arbeidet med å oppnå dette må skje i den enkelte kommune
og således er kommunens eget ansvar.

Drammen kommune ser at det kan reises spørsmål om habiliteten til offentlige tjenestemenn og
folkevalgte som skal være med å tilrettelegge og fatte avgjørelser i forhold til selskaper der de enten
innehar en ledende stilling eller styreverv. Drammen kommune er enig med departementet i at dette
kan være med på å svekke tilliten til den offentlige saksbehandlingen. Drammen kommune støtter
derfor departementets forslag om å oppheve unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e).

I spørsmålet om valgbarhetsbegrensning til styreverv i kommunale selskaper, mener Drammen
kommune at det må være opp til hvert enkelt eierorgan å avgjøre hvilken type kompetanse et styre
skal ha.

Drammen kommune er enig med departementet i at rådmannen selv og rådmannens stedfortreder
ikke bør være valgbare til styreverv i kommunale foretak. Tilsvarende valgbarhetsbegrensning bør
gjelde for ordfører og varaordfører.

Drammen kommune har ingen særskilte merknader til øvrige forslag i departementets høringsutkast.".

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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