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Forslag til endringer i  kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet
mv i kommunesektoren

Det vises til høringsbrev datert 3. oktober.

Fra Finnmark fylkeskommunes side vil vi gi honnør til departementet for å sette fokus på
spørsmål knyttet til rolleklarhet m.v. Dette er noe som en er opptatt av i kommunesektoren og
det kan nevnes at Finnmark fylkeskommune nylig har vedtatt nye etiske retningslinjer for
politikere og ansatte, samt at en har igangsatt en frivillig registrering av politikernes og
administrativ toppledelses eierandeler og verv.

Samtidig er det viktig å påpeke at dette er spørsmål som det i mange sammenhenger ikke er
mulig å vedta eller regulere seg bort fra, her vil det være nødvendig med et rutinemessig
arbeid og kontinuerlig oppfølging.

På bakgrunn av dette synes innretningen og omfanget av forslagene i høringsnotatet å være
fornuftig.

Når det gjelder spørsmålet om valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører til styret
i kommunale selskaper bør en etter vår oppfatning ikke innføre slike begrensninger nå. I
mange tilfeller er det viktig at øverste politiske ledelse deltar i styrene for kommunale
selskaper. Dette for å ivareta en best mulig kontakt mellom selskapet og eieren. Dersom
unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e oppheves, vil vi tro at dette bidrar til å
sikre en tilstrekkelig ryddig rolleavklaring.

Når det gjelder de øvrige forslagene i høringsnotatet støttes disse.
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