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...Høring av for_slag.til endringer  konimunel.ove n_ og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i
kommunesektoren

Det vises til KRDs brev av 03.10.2007. Saken er behandlet av Evenes kommunestyre i møte 08.11.2007
under sak 53/07 med slikt enstemmig vedtak:

Evenes kommune har behandlet utkast til endringer i kommunelov og forvaltningslov, og avgir
følgende uttalelse:

1.5.1 Etikkdimensjonen i kommuneloven (kapittel 2)

Evenes kommune støtter de forslag som fremmes.

Det er imidlertid ett forhold som ikke drøftes, nemlig at sentral statlig politisk ledelse til
stadighet gir løfter og derved større forventninger til hvilke tjenester kommunene skal yte enn
det som kommunene er i stand til.

Også dette bør være gjenstand for debatt på sentralt statlig nivå da dette er egnet til å
underbygge en generell mistillit mellom velgere og folkevalgte.

For øvrig anbefales ikke statlig detaljert styring, men føringer i rammeverk (som foreliggende
forslag til endringer) og i form av veiledninger.

1.5.2 Egenkontrollen  i kommunene (kapittel 3)

Forslagene støttes.

Kommuneloven ble endret for noen år siden ved at revisor ikke kunne være sekretariat for
Kontrollutvalget. Evenes kommune finner at denne begrensningen er egnet til å redusere
kvaliteten på kontrollen, og foreslår bestemmelsen fjernet slik at den enkelte kommune selv kan
velge løsning.
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1.5.3 Habilitet for ledere og styremedlemmer mv. i offentlig eide selskaper. Valgbarhet for
ordfører  m. v. (kapittel 4)

Evenes kommune støtter forslag til endring i habilitetsreglene, og anser dette som tilstrekkelig.
Evenes kommune støtter derfor ikke forslag om at ordfører og varaordfører ikke skal være
valgbare. En slik regelendring bør i så fall omfatte hele Formannskapet.

Dersom habilitetsreglene ikke endres bør valgbarhetsbegrensninger innføres.

1.5.4. Valgbarhet i kommunale foretak (kapittel 5)

Forslagene støttes.

1.5.5 Åpenhet og lovlighetskontroll (kapittel 6)

Forslagene støttes.

1.5.6 Godtgjøring (kapittel 7)

For's-lågene støttes.

1.5.7 Suspensjon av folkevalgte (kapittel 8)
Forslagene støttes.

Dette til  orientering.

Med hilsen

Steinar Sørense
Rådmann


