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ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg

Saksnr.:  2007/ 896  Arkivkode:  024 Saksbehandler:  Sonja Nordhagen

Utvalgsaksnr .: Utvalg : Møtedato:

71/07 Formannska et 12.11.2007

92/07 Kommunest ret 03.12.2007

Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet
m.v. i kommunesektoren - Høring

Vedlegg:  Høringsnotat

RADMANNENS  INNSTILLING:

Enebakk kommune avgir uttalelse i saken slik det framgår av nedenstående merknader.

Saksprotokoll for Formannskapet  - 12.11.2007

Behandling:

Hans Guslund, SP, framsatte følgende endringsforslag:
"Pkt. Åpenhet og lovlighetskontroll: Forslaget støttes."

Rådmannen endret sine merknader i pkt. Åpenhet og lovlighetskontroll:
"Ved vedtak om å lukke møter og vedtak om habilitet protokolleres hjemmelsgrunnlaget."

Votering: 7 stemte for rådmannens innstilling med endringsforslaget (2H, 3Frp, 2Ø)
2 " forslaget fra Hans Guslund (1SP, 1SV)

INNSTILLING:

Enebakk kommune avgir uttalelse i saken slik det framgår av ovenstående merknader,
med følgende tillegg  i pkt. Åpenhet og  lovlighetskontroll:

Ved vedtak  om å lukke møter og vedtak om habilitet protokolleres hjemmelsgrunnlaget.

Saksprotokoll for Kommunestyret  - 03.12.2007

Behandling:

Hans Kr. Solberg, SP, fremmet Hans Guslunds forslag fra formannskapet.
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Votering: 22 stemte for formannskapets innstilling (9H, 6Frp, IKrf, 6AP)
5 " forslaget fra Hans Kr. Solberg (3 SP, 2SV)

VEDTAK:

Enebakk kommune avgir uttalelse i saken slik det framgår av ovenstående merknader,
med følgende tillegg i pkt. Åpenhet og lovlighetskontroll:

Ved vedtak  om å lukke  møter og vedtak  om habilitet protokolleres hjemmelsgrunnlaget.

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Det anbefales at det avgis høringsuttalelse til notatet slik det framgår av nedenstående
merknader.

Bakgrunn

Høringsnotat fra Kommunal og regionaldepartmentet.

Saksopplysninger

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut til høring forslag til endringer i
kommuneloven og forvaltningsloven. Dette er en oppfølging av rapport og diskusjon rundt
departementets arbeid med etikk i kommunesektoren. Høringsfristen er 31.12.2007.

12006 ble det satt en arbeidsgruppe som ærlig skulle fokusere på:
• Rolleklarhet i kommunene, særlig i forbindelse med selskapsorganisering av kommunal

virksomhet
• Valgbarhet og godtgjøring knyttet til bl.a. styreverv i kommunale selskaper og

kommunale foretak
• Egenkontrollen i kommunene, særlig kontrollutvalgets uavhengighet og

administrasjonssjefen internkontroll
• Åpenhet og gjennomsiktighet i kommunene og kommunal virksomhet

Høringsnotatet vedlegges. I nedenstående tabell er det redegjort nærmere for de enkelte
vurderin er o forsla til endrin er:
Tema Forsla Merknader
Utvidelse av Etikkdimensjonen tas inn i Forslaget støttes
formålsparagrafen i § 1
kommuneloven
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Tema
Redegjørelseskrav i
årsmeldingen

Forsla
I årsmeldingen skal det gis
opplysninger om forhold som
er viktige for å bedømme
kommunens/fylkeskommunens
økonomiske stilling og resultat
av virksomheten, som ikke
framgår av regnskapet, samt
andre forhold som er vesentlig
betydning for kommunen eller

lkeskommunen

Merknader
Forslaget støttes.

Revisjon av kommuner Den som reviderer for
kommunen gis innsynsrett
overfor kommunens private
avtaleparter i samme
utstrekning som kommunen
selv kan kreve innsyn. (I
praksis vil revisors innsyn
overfor private være avhengig
av om kommunen har bygget
inn en innsynsrett for revisor i
avtale.)

Habilitet for ledere og Unntak i fvl § 6 første ledd,
styremedlemmer m.v. i bokstav e oppheves. Forslaget
offentlige selskaper. vil medføre at daglig leder og

styremedlemmer blir inhabile
når saker som gjelder selskapet
skal behandles i folkevalgte
organer, selv om selskapet fullt
ut er eid av stat/ kommune.
Det bes om uttalelse på

Valgbarhet for ordfører m.v. hvorvidt det bør innføres
valgbarhetsbegrensninger for
ordfører/varaordfører i styret
for kommunale selskaper.

Valgbarhet i kommunale Administrasjonssjefen,
foretak administrasjonssjefens

stedfortreder og medlem av
kommuneråd og fylkesråd
utelukkes fra valg til styret i
kommunale foretak

Forslaget støttes

Forslaget om opphevelse av
fvl § 6, første ledd, bokstav e
støttes.

På bakgrunn av foranstående,
ser vi behov for at det
innføres
valgbarhetsbegrensinger for
ordfører/varaordfører i
kommunale selska er.
Vi ser at det kan være
hensiktsmessig å innføre
valgbarhetsbegrensinger for
administrasjonssjefen og
vedkommendes stedfortreder
til styret i kommunale
foretak, men det bør ikke
være absolutte
be rensnin er.
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Tema
Åpenhet og
lovlighetskontroll

Forsla
Det foreslås at vedtak om å
lukke møter og vedtak om
habilitet skal kunne
lovlighetskontrolleres særskilt,
og at det ved slike vedtak skal
protokollføres
h'emmels runnla

Merknader
Forslaget støttes ikke. Det
bør være organet selv som
treffer endelig avgjørelse i
slike saker. Dette forslaget
vil også vanskelig la seg
gjennomføre.

Godtgjøring til Godtgjøringen til Forslaget støttes.
styremedlemmer i styremedlemmer i kommunale
kommunale foretak og foretak foreslås fastsatt av
interkommunale selskaper kommunestyret og

godtgjøringen til styret i
interkommunale selskaper
foreslås fastsatt av
re resentantska et

Regnskapet for kommunale Det foreslås at det i note til
foretak og interkommunale regnskapet opplyses om ytelser
selskaper og lån til de enkelte ledende

ansatte og medlemmer av
styret. Kravet vil omfatte alle
kommunale foretak og
interkommunale selskapet
uavhengig av hvilket
re nska s rinsi som føl es

Suspensjon av folkevalgte Det forslås at straffelovens §
10 (fusk og uregelmessigheter
ved valg) bør inn som en del av
det som kan danne grunnlag
for sus enson av folkeval te

Forslaget støttes.

Forslaget støttes

Det er i notatet drøftet en del problemstillinger, uten at det fremmes forslag til endringer i
lov/forskrift, bl.a. i tilknytning til kontrollutvalg.

Vurderinger

Rådmannen anbefaler at det avgis uttalelse i tråd med ovenstående merknader.


