
FKT FORUM for KONTROLL og TILSYN.
Ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval,

og deira sekretariat.

"MERKNADER TIL HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG
FORVALTNINGSLOVEN OM ROLLEKLARI-T MV. I KOMMUNESEKTOREN. "

1. INNLEDNING
Kommunal- og regionaldepartementet ber om høringsuttalelse til forslag til lov- og
forskriftsendinger som springer ut av departementets arbeid med etikk i kommunesektoren.
Forslagene er en oppfølging av arbeidsgrupperapporten Regelverk for kommunesektoren i et
etisk perspektiv fra mars 2007 og av diskusjoner i Forum for etikk i kommunesektoren.

Forum for Kontroll og Tilsyn avgir med dette sine vurderinger til kapittel 1-5.

2. VURDERINGER

Etikkdimensjonen i kommuneloven (kap. 2)
I dette kapitlet drøfter departementet for det første et forslag om å framheve etikkdimensjonen
i kommunelovens formålsbestemmelse. Deretter drøftes spørsmålet om det bør lovfestes et
krav om at kommunene i årsberetningen skal redegjøre for planlagte og gjennomførte tiltak
som skal sikre høy etisk standard i virksomheten. Det vises til at kontrollutvalget, med
hjemmel i kommuneloven. § 77, er satt til å forestå løpende tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning på kommunestyret og fylkestinget sine vegne. Kontrollutvalget
vil på dette grunnlaget kunne foreta en vurdering av den redegjørelsen som blir avgitt i
årsberetningen. Departementet legger til grunn at kontrollutvalget kan bemerke dersom
redegjørelsen framstår som mangelfull, preget av for vage formuleringer og lignende.
Kontrollutvalget vil også kunne stille spørsmålstegn ved om kommunens iverksatte tiltak på
etikkområdet er tilstrekkelige.

Kommentarer fra FKT:
Forum for Kontroll og Tilsyn er av den oppfatning at en presisering av hvordan en slik
vurdering fra kontrollutvalgets side kan rapporteres videre til kommunestyret, vil øke sjansene
for at kontrollutvalget faktisk gjennomfører slik kontroll. Det bør også avklares om vurdering
av kommunens tiltak på etikk området er en revisjonshandling eller ikke. Svaret på det siste
vil være avgjørende for hvem som kan gjennomføre kontrollen: Kontrollutvalget selv eller
dets sekretariat, eller revisjonen?

Egenkontrollen  i  kommunene  (kapittel 3)

Kontrollutval ets uavhen i het
Departementet reiser to viktige problemstillinger mht kontrollutvalgenes uavhengighet:
Påstanden om at kommunestyrets adgang til å velge et nytt kontrollutvalg i løpet av
valgperioden svekker utvalgets uavhengighet. Videre har det vært reist spørsmål om hvorvidt
et mindretall i utvalget har for dårlige muligheter til å reise saker, kreve granskning mv. og at
det bør vurderes om et mindretall i utvalget skal gis rett til å kreve iverksatt granskning av
enkelte sider av kommunens virksomhet. Dette reiser prinsipielle spørsmål.
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Kommentarer fra FKT:
Den første problemstillingen reiser spørsmålet om bestemmelsen som gir kommunestyret
mulighet til å skifte ut kontrollutvalgsrnedlemmene i løpet av valgperioden, svekker utvalgets
uavhengighet. Departementet skriver: Dersom dette er tilfellet, kunne et mulig tiltak for å styrke
kontrollutvalgets uavhengighet være å fjerne kommunestyrets mulighet til å velge utvalget på nytt
i løpet av valgperioden. Adgangen til å velge kontrollutvalget på nytt gir mulighet til å velge på
nytt et kontrollutvalg som ikke fungerer etter hensikten, men kan også fire til misbruk i den
forstand at det også gir mulighet til å velge på nytt et kontrollutvalg som oppfattes som
"brysomt ".

Det er vår oppfatning at kommunestyret fortsatt bør ha retten til å avsette et ikke-fungerende
kontrollutvalg. Hvis denne bestemmelsen på noen måte skaper frykt og handlingslammelse i
kontrollutvalget, da bør den selvfølgelig vurderes. Forum for Kontroll og Tilsyn vil innhete
erfaringer fra våre medlemmer som vi vil bringe videre til departementet i en annen
sammenheng.

Det er viktig å sikre at kontrollutvalget tør å ta opp det som av kommunestyreflertallet kan
oppfates som ubehagelige forhold. I mange kommuner har man allerede et stykke på vei løst
dette ved at det politiske mindretallet i kommunen har KU-leder og/eller et flertall i utvalget.
En slik ordning må alltid vurderes i forhold til konsekvensen om "politisering" av
kontrollutvalget.

Et alternativ til å gi opposisjonen flertallet i kontrollutvalget, kan være at det åpnes for at et
kvalifisert mindretall kan igangsette granskning. Fra våre medlemmer har vi fått delte
tilbakemelinger på denne problemstillingen. Noen støtter iden om at mindretallet bør kunne
igangsette en granskning.
Vår generelle erfaring er at kontrollutvalgene søker å tilstrebe enighet om beslutningene. Det
er sjeldent det foretas avstemninger. Etter vår oppfatning er det mer avgjørende for
kontrollutvalgenes uavhengighet at leder og medlemmer har politisk erfaring og kunnskaper
om det kommunale systemet, og ikke minst at man er bevisst sin rolle som kontroll- og
tilsynsmyndighet.

Revis"onen uavhen i het
Det ble høsten 2006 fremmet forslag om at kravene til revisjon av offentlig sektor bør være
minst like streng som revisjonskravene i privat sektor. Forslaget gikk ut på å innlemme
kommunal revisjon i revisorloven, for å sikre uavhengigheten til dem som reviderer
kommuneregnskapene. (Dok.nr.8:13 (2006-2007)). Forslaget innebærer i realiteten en plikt til
å konkurranseutsette revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kommunalt eide
revisjonsselskaper vil ikke kunne delta i en slik konkurranse. I praksis ville disse måtte gjøres
om til privateide bedrifter, eller oppløses.

Forslaget fikk ikke sin tilsutning i komiteen. Kommunalministeren sier i sin vurdering av
forslaget at dersom erfaring eller forskning skulle vise at det knytter seg betenkelige sider til
kommunal revisjon i forhold til uavhengighetsspørsmålet, skal hun komme tilbake til temaet.

Etter departementets vurdering er det vanskelig å se store behov for å gjøre større endringer i
regelverket om revisjon nå. Det er ikke avdekket særskilte mangler i regelverket som kan
antas å hemme revisors muligheter til å avdekke uheldige forhold. Før det eventuelt kan bli
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aktuelt å vurdere dette på nytt, skal man avvente den igangsatte forskning vedrørende
ordningen med konkurranseutsetting av revisjonen.

Forum for Kontroll og Tilsyn vil nevne følgende forslag som innenfor dagens rammer kan
bidra til å sikre revisjonens uavhengighet; evne og vilje til å oppdage og granske misligheter:

1. Krav til formell kompetanse hos revisor:
Det bør stilles formelle kompetansekrav til enhver som benevnes som revisor. Formell
utdanning som vektlegger uavhengighet i jobben, vil alltid være viktig.

2. Intern organisering av arbeidet i revisjonen:
Der revisjonen er organisert som interkommunalt samarbeid eller IKS bør
revisjonsenhetene struktureres ift. fagområder og ikke inndeles etter
geografi/kommuner/kommunedeler.  Revisor bør sirkulere mellom kommuner,  hvilket
er en fordel både faglig og iff. uavhengighet.  Der kommunen har ansatt egen revisor,
vil ikke dette la seg gjennomføre. Vi vil  også nevne at med egne forvaltningsrevisorer
i revisjonsenheten kan kontrollutvalgene få forvaltningsrevisjonsrapporter levert hele
året. Noen steder er det vanskelig å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden
november til april fordi arbeidet med løpende revisjon prioriteres.

3. Utvikling av revisorrollen:
I høringsnotatet skriver departementet at etablering av gode rutiner for internkontroll som
er tilpasset den enkelte kommunes virksomhet vil mest hensiktsmessig kunne gjøres av den
enkelte kommune selv. Revisors vurdering av kommunens internkontroll vil kunne gi
verdifulle innspill. Det fremgår videre av høringsnotatet at departementet vil i løpet av
2007 sette ut et FOU-oppdrag for å få mer kunnskap om kommunenes praktisering av
intern kontroll, med formål å avdekke god og dårlig praksis på området, og eventuelle
behov for sentrale initiativ. Forum for Kontroll og tilsyn mener at internkontrollen på
mislighetsområdet, og revisors vurdering av denne, bør vektlegges i en slik utredning.
Likeså etiske risikovurderinger og omdømmerisiko.

4. Revisors uavhengighetserklæring:
Kontrollutvalget må påse at den legges frem for kontrollutvalget hvert år. Konkrete
forhold må diskuteres.

5. Grenseoppgangen mellom rådgivning og revisjon
Diskusjon rundt hvilke oppgaver/oppdrag som er revisjon og hva som er rådgivning -
også innenfor forvaltningsrevisjon.

6. Revisorer som reviderer kommuner bør ha samme rett til innsynsrett som den som
Riksrevisjonen har. Etter denne bestemmelsen har Riksrevisjonen samme rett til
innsyn og informasjon som forvaltningen kan kreve overfor blant annet "private som
leverer varer eller tjenester til staten". Dette har departementet tatt hensyn til i sitt
forslag til endring av Kommuneloven § 78 nr. 6.

7. Den nye offentlighetslovens § 2d som gir rett til innsyn i selskaper der kommunene
eier mer enn 50 %
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Sekretariatets uavhen i het
Helt siden Kommuneloven ble endret og nye forskrifter for revisjon og kontrollutvalg ble
vedtatt, har det rundt om i landet pågått en diskusjon om organisering av sekretariatene.
Mange av sekretariatene er organisert på en slik måte at det kan reises tvil om deres
uavhengighet er ivaretatt.

Kommunene kan dekke behovet for sekretariatstjenester på følgende alternative måter:

1. Ved egne sekretærer ansatt i kommunen
2. Kjøp av sekretariatstjenester fra interkommunalt selskap hvor

kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker
3. Kjøp av sekretariatstjenester fra et interkommunalt selskap hvor

kommunen/fylkeskommunen ikke er deltaker
4. kjøp av sekretariatstjenester fra privat selskap
5. kjøp av sekretariatstjenester fra annen kommune/fylkeskommune

Alternativene 1-2 innebærer sekretariatsordninger i egenregi.
Alternativene 3-5 innebærer sekretariatsordninger i annen regi.

I de tilfeller kommunene velger sekretariatsløsninger i egenregi, har en nå følgende
valgmuligheter:

1. egne ansatte sekretærer (eks Oslo, Bergen og Trondheim)
2. interkommunalt samarbeid etter komi. § 27
3. interkommunalt samarbeid etter komi. § 28 a-k (vertskommunesamarbeid)
4. interkommunalt samarbeid etter IKS-loven

Imidlertid har det i egen regi dukket opp alternative sekretariatsløsninger i tillegg til de som er
nevnt over, for eksempel "Valdresmodellen".3

"Valdres revisjon har en variant med sekretariat som skiller seg lite fra modellen før
lovendringen i 2004. Sekretariatet utføres i regi av revisjonen, og dette fungerer greit så lenge
denne er organisert som et samarbeid. Dette medfører imidlertid en stor personlig innsats av
de ansatte i revisjonsordningen og framstår som relativt personavhengig. Det ser ut til at små,
lokale forhold er med på at dette fungerer. Det meste er regulert i avtaler og planverk
utarbeidet i samarbeid med kommunene. Daglig leder sier de er "ute på bordkanten"' med
hensyn til lovlighet, noe som kan medføre at dersom denne ordningen brer om seg, kan dette
resultere i lovregulering som forhindrer en slik løsning."
Det bemerkes videre at "Ordningen vurderes som lovlig så lenge revisjonstjenesten leveres i
egenregi gjennom et interkommunalt samarbeid, ikke som selskap eller konkurranseutsatt."

"Valdresmodellen", er i ferd med å komme andre steder. Det er gode grunner for å anta at
denne modellen er lovstridig.

En del kommuner velger også sekretariatsløsninger i privat regi.

1 KS-K Rapport 2007: Evaluering av kontroll- og tilsynsordningen i Sogn og Fjordane, under kapittel 6 c s.28
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Regionrådet i Sogn har vedtatt at deltakerkommunene, med unntak av fylkeskommunen, sier
opp avtalen med sekretariatet med virkning fra 01.01 2009. Fra samme tidspunkt kjøper
kommunene, med bakgrunn i tydelig kravspesifikasjon, sekretariatstjenester i markedet.
Vedtaket bygger på en drøfting i rådmannsgruppen for de samme kommunene, der de
konkluderer med at kravspesifikasjonen skal baseres på at sekretariatets oppgaver skal være
møteinnkalling, deltakelse på møte og skriving av referat og lignende, ikke et
saksbehandlingsorgan. Rådmennenes mening er at sekretariatet slik det er organisert i dag, har
for høy kompetanse. Hvis dette blir resultatet vil kontrollutvalgene oppleve at de blir det
eneste organet/utvalget i kommunene som ikke har kvalifisert saksforberedelse. Forum for
Kontroll og Tilsyn finner det svært uheldig at rådmennene som "den reviderte", får legge
premissene for, etter vår oppfatning, en utilfredsstillende sekretærbistand.

Forum for Kontroll og Tilsyn mener at departementet bør vurdere om en uavhengig
sekretariatsordning bør håndteres strengere, dvs. at departementet ikke må godkjenne
sekretariatsløsninger som kan komme i strid med lovens ordlyd og intensjon.

Forum for Kontroll og Tilsyn vil sende en separat henvendelse til departementet angående
problemstillingene knyttet til sekretariatsløsninger

Habilitet og valgbarhet (kap. 4 og 5)

Et punkt som ikke berøres i høringsnotatet er rollefordelingen mellom kontrollutvalg og
styrende organer i revisjonen.

I de tilfeller hvor kommunen både er med i et interkommunalt sekretariatssamarbeid og
interkommunalt revisjonssamarbeid (§ 27-samarbeid eller. IKS), kjenner vi til at enkelte
medlemmer av kontrollutvalgene har en gjennomgående representasjon, dvs, sitter både i
styrende organer for revisjonen og sekretariatet samtidig som de er medlem av det respektive
kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn kan ikke se at slik rolleblanding er i henhold til
lovendringen i 2003 og intensjonene for endringen. Vi mener at man fort kan komme i
situasjoner hvor lojaliteten blir satt på prøve og habiliteten bør vurderes. Prinsipielt sett burde
ikke medlemmer av kontrollutvalget vært valgbare til styre for interkommunalt
revisjonssamarbeid.

Andre  forslag (kap. 1)

Arbeidsgruppen bak rapporten Regelverk for kommunesektoren i et etisk perspektiv stilte spørsmål
ved hvilke muligheter en har en for å etablere systemer for registrering av ressursbruk på
kontrollutvalg og revisjon (herunder forvaltningsrevisjon). Det fremgår av høringsnotatet at
departementet vil følge dette forslaget opp i KOSTRA-sammenheng.

Kommentarer fra FKT:
I KOSTRA-veilederen fremgår det at kostnader vedrørende all politisk virksomhet og
kontroll, skal føres på funksjon 100. Dette betyr at det i dag ikke er mulig å lese ut av
KOSTRA-tallene hva kommunene bruker spesifikt på kontroll- og tilsyn. Ved å opprette en
ny KOSTRA-funksjon og legge kostnader forbundet med revisjon til den nye funksjonen, kan
man oppnå og få fram samlede kostnader for revisjonstjenesten. Eventuelt kan man opprette
flere nye funksjoner for å skille ut spesifikke revisjonstjenester som f eks
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forvaltningsrevisjon. En sammenligning av kommunens brutto drifts- og investeringsrammer
sett opp i mot kostnader til kontroll og tilsyn, vil være nyttige styringsdata på dette området,
og særlig hvis man også har en egen funksjon i KOSTRA  for forvaltningsrevisjon.

19.12 2007
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FKT mottok  følgende uttale fra en av våre medlemmer;
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS v/ sekretariatsleder Weneke Sissel Olsen.

Ut fra  uttalens omfang,  fann  styret  det mest tjenlig å legge denne ved i sin helhet, fremfor å  integrere
den i FKT  sin uttale.

Vedlegget står nedenfor stiplet linje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hørin av forsla til endrin er i kommuneloven o forvaltnin sloven om
rolleklarhet m.m. i kommunesektoren.

Kapittel 2 - Etikkdimensjonen

i)epa.rterrientct i rs!u

`' 1.  l.rrc aa.s fcrvrtcil..
l'eamci/cr rracrc;l denne  1<  rc  %c>r°i,>1c1.rae lrl r°rvfi' /c,r et /rrrak.5jrra.e <nc r-  cz le,, lvkr., /<cxrarrrrt-rrtirOt t

1j1/f:csarrtcrrrull,c,lkc.5ayrc, rr frr° rry r^i,frut<ll rr; c/flrår; fvr'crtrarr  cr lc  k<yarrvnrtrs'rlt r' ,
f}/e:r.k:rrrrrttrrrc+d<./rllesir/c r>scu^ irrrrrrr/i,r° rcrrlmc.r,c:n  Akr  rtc.tjr')tur/c: fcllc.i;irr/., t:r,,r rra:c/,1rl,tc/c'i crrr

la,xr c kY lir z.rtviirld+r(,. Loven shtal og,ari ler;ge til a'ett fiaa era tillri sl rrcrrc  lr° ,rtPårr'ar; .rara  >,;;°h, i

rsa laat> etislc .stratulrarrl.

Vi støtter lovendringen, inkl.forslaget om tillegg til KL. § 48 5 om at det skal redegjøres for tiltak som
er iverksatt og planlegges for å sikre høy etisk standard i virksomheten, noe som også åpner for
kontroll av dette området fra kontrollutvalgets side...

Samtidig vil vi peke på at denne type kontroll ikke er lett. Stort sett må det bli en kontroll av om det
finnes tilstrekkelige planer og regelverk, samt om dette løftes fram i det daglige arbeidet - noe som vil
være et lederansvar. Etikk er vanskelig, og ofte handler det til slutt om min og din personlige moral,
og den kan ingen reglement (eller lover for den saks skyld), gjøre så mye med dersom noen "luringer"
vil bryte det! Et godt eksempel er jo Enrora som kort tid før skandalen fikk tildelt pris for sitt etiske
reglement! Hovedformålet til de etiske retningslinjene må være å gjøre terskelen så høy som mulig.

Når det gjelder  hvem  som skal følge opp dette er vi enige  i FKT-s  merknad om at dette bør presiseres
vi kan ikke se at dette nødvendigvis er "revisjon".

Når det gjelder anledningen for et mindretall i kontrollutvalget til å kreve granskning, er vi ilnot dette.
For det første rokker det ved alminnelige prinsipper i kommunalforvaltningen slik FKT nevner, for
det andre kan det etter vår mening fort føre til en politisering av kontrollutvalget, noe som ville være
svært uheldig. Det er nærliggende å skjele til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, som etter
manges mening er et svært politisert organ. Kontrollutvalgets styrke er at de driver med kontroll og
tilsyn - IKKE politikk. Vi ser likevel at det kan være grunner til at en skal praktisere en slik ordning i
kommuner som har valgt et parlamentarisk system.

1



FKT
FORUM for KONTROLL og TILSYN.

Ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval,
og deira sekretariat.

Kapittel 3 - Egenkontrollen  i  kommunene
3.4 Kontrollutvalgets uavhengighet

Vi støtter Departementets vurderinger av at de beste grunner taler for å opprettholde utvalget som et
/ekmarrrzsorgart.  En kan ikke se at det er noen grunn til å stille mer spesifikke krav til medlemmer av et
kontrollutvalg enn til andre kommunale "fagorgan" innen for eksempel skole, landbruk og helse. Den
siste tids fokus på forvaltningsrevisjon og kommunal tjeneste-produksjon er også et moment sota taler
for å beholde dagens ordning med kontrollutvalget som et lekmannsorgan - da kvalifikasjoner som
revisor/kontrollør ikke nødvendigvis betyr større kvalifikasjoner på de enkelte tjenesteområder enn i
andre befolknings-/ utdannings-grupper.

Adgang til  å  velge kontrollutvalg på nytt  i  valgperioden:

l.)Cpart:eanc:a7tetti foa,sla<,.

C:)c/car/crraarrlrl rr ha`i cldr9rtcC>c/ltr°t.trtra krlrrrråtcl til cti c%t ikke er ril ,1
oppheve k'ittrtta,tntlt'rcdsGrct'Xcatt Ci( cr  ti't /; c' l'teeatr"nt!tat'ctCt;a'! lc;r rta'li. .K )c /rt'r",tsi'icCCc' .iic%, r crc.l
cfcrti,t sr+:rrsrrrcrCc;°C 171e irtrsrr'rcstc:Ic ttrr°ilcr7 i rrr.  i f) (2002-(I03)-

Vi støtter denne konklusjonen - spørsmålet får heller tas opp på nytt dersom man over tid
finner uheldige utslag av denne praksisen - som foreløpig bare har vart en. "halv" kommune-
styreperiode.

Interkommunale kontrollutvalg?
l:)epart.etttentets itr5lag:

/,)ea faar<.tilizs ikke  ided/e Otrir iar 'r.tirtcatc.iart.

Enig med Departmentets vurderinger; Dette rokker for det første ved at kontrollutvalget er
kommunestyrets  organ. Interkommunale kontrollutvalg kan muligens være aktuelt i samkommuner
eller lignende konstellasjoner. Kommunene bør heller samarbeide via felles sekretariat - slik det også
nevnes i Dep. konklusjoner.

3.5 Revisjon  av kommuner
Skjerpet krav  til uavhengighet:
Ingen kommentarer ut over de som framkommer fra FKT:

Revisors innsyn hos kommunens leverandører

i.)el.-sartenlent ts toa'sla.:

"aarrrrrrrarrasrr;nisc ltcar° .srrrrtra:rPe/1/il irral.titrr iarfirrratcr.jtw rtrra k.tartraarrai>a stlkan C/°,.a'a +,aa crr°Jrir
cr) ctnclr° .crrrt at' liClatt krmtrrttrtctlJvr +'ctllrtirp,wrrt}`rr(Ci;,=lrrt c11cr r/rla<;ua c:^r /irtarsic.r°l ritc,'cl
k,onarrtr,rru/le rrtiaCCc:r°, og
1,/) hr°itcrtv .°rlrtt Iaa.c,r c:r° t°carcr/ c:lCcr• l)crac>1,1til hverrtrttttcr.

2
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Vi støtter dette -  men ønsker en presisering av at  denne t en kontroll ikke er det samme som
selsko skontroll etter KL. 80. Våre erfaringer er at revisor foreslår  at kontrollutvalget involveres i
slike kontroller og kaller det selskapskontroll.

4. Habilitet for leder og styremedlemmer m.v. i offentlig eide selskaper. Valgbarhet for
ordfører m.v. til styrer

Regler  som begrenser valgbarheten til ordforer/varaordforer

1)el:rarte!neutets ti:rrsla ,:

I tillegg til det som er anført av Dep og av FKT vil vi presisere:

Etter vår mening bør kommunestyremedlemmer ikke sitte i selskapenes styre. Som styremedlem er
man først og fremst valgt for å ta vare på selskapet.  Det er svært mange av politikerne som er innvalgt
i styrer i kommunale selskaper som ser på seg selv som kommunestyrets representant, ikke selskapets
(jeg skrev en eksamensoppgave om dette for et par år siden i studiet "God virksomhetsstyring", og
empiriske studier viste da at svært få av de folkevalgte i styret var klare på at de skulle representere
selskapet, men så på seg selv som kommunestyrets "forlengede arm" inn i styret).

Så lenge man velger politikere til slike verv vil man hele tiden få uklare roller - i alle fall så
lenge ikke styremedlemmene er pliktige til å gjennomgå opplæring i hva det faktisk vil si å
sitte i et selskapsstyre.

Medlemmer av kontrollutvalg bør uansett ikke ha anledning til å sitte i styret i et interkommunalt
revisjonsselskap. Kontrollutvalget har ifølge både Kommunelov og Forskrift et særskilt tilsyn  med
revisor - og da bør ikke den som har særskilt tilsyn med revisjonsselskapet sitte i selskapets styrende
organ. Det betyr at man har tilsyn med "seg selv".

Oppheve unntaket i FVL § 6 første ledd bokstav e?
I)epar'tenientets turslag:

§ (a
1_;n c1tCrttli;, t u c i°trrartl;a'je iteste in  trrrt c.r ti.ilci  til ii tilra ttel L, t et for et'r avgiirwlwr, eNler ti) r:i tre,l'fie
avjt:rrcJse. i en lorvaltnirrgssa.k (...)

e) tt<1.r h;:ttt leder eller har ledende stilling i, eilei- er medlem <iv styret eller lrcctriltsfors<twttliotr i'<}r. e(
seltil.a1, I.crenin! , 51a<t.rebitnis eller stii-i;el,e son) er part i s,tken.

Dette forslaget støtter vi.
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FKT
FORUM for KONTROLL og TILSYN.

Ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval,
og deira sekretariat.

5. Valgbarhet  i  kommunale foretak

Ingen merknader

6. Åpenhet og lovlighetskontroll

l)elrartentG-nte:t; Iitrslt:

i7Gtarteriterttet, t'orcwhir et tiller; i kotautaturelrt;n 3O nr-3, (e.n(lring i ktrrsiw):

rc^rtuDet fcrCkvrt[,tc oruaner, Det skal tres rrtcttehoI: øver i  alle  orrr r-cc/lirk
oira Iiihididet skcrl l:>r°ololt;<>///ai'i's og rlc>t riicr  i^ ̂ " s= ,, c,I1rt•el%<rr r'<'tftirc
ii.trrtntunes iylkest,irtet itt.wcla:er selk, n<:erratri r ,ler ctrn i;ørir tt ntttttctk.i t et cr. , ti.,

S!)1 (L:nr.lrirr, i I.rrrsi}:l::)ep, riernent.et fctrlrir et ttllegs i pkt. rtr. 1 og nr. : i kr:7n'+rru.rraelovert §
59  .r:wli1141:<rnuoll oltltlo'stainsltlih.t nn.v. rir. 1

5wantmurt lz it'r <sti+ritarl ltiur trtt9MetTre eller flere rrte cll rt'trtii°r ;tv hctntrttrnc iyrc;t eller lylletitin?c kan_ . ,.. _
t\ l'oikck,al;t i:rr7,rn eller den kommunale eller IylkG4kr:rntttr.tttal* tidrt,ainistrttijcron irn7 lit° ile<trtettta ,tlt
til k«nt;t'oll r% rrvjctrelsetas le'wliltef.  1:1ct ,yr'r,iriiitr' je+l<''rr r;clidrhr.,7ta Ir.tkkir> r°  aracat° f':  _:31. rrr
vrc-/tca/c orri /icrhilile/,  r1 <;liarelscr rn <tntiettei,e. olalasic le eller j.\ skjed er
lo vli >1 ic' . koiilr°i ill.

59 I,i>N'ligltetskontrctll,  o(tpllstainsplikl nt.. nr. 3
It'ar:rv c,rrri /oa°Iirlu;l.lk.<:rrilr°n/C rrtic /Jrr°ir i/ckc cii den rcahhr er/< ,i7,t,jr>i'rrLtic> ris trdsrit  med
irziarc/rc> Jet organ sorti liar trrrk'ft tvlctrelsi n, lcoanntunalt e.l#e:' fv'l(ceskorrrnttarttlt rtr°;z,'trtdette

Vi støtter de foreslåtte endringene, og vil spesielt understreke viktigheten av bestemmelsene i
§ 59.3 --- at en klage ikke gis utsettende virkning dersom ikke kommunestyret selv vedtar
dette.

Ellers er det dere skriver om Valdres-modellen viktig å ta opp, vi synes at det også bør
presiseres at når man lager en lovendring/ny forskrift, bør det være statens oppgave å se til at
den etterleves av kommunene -- alt annet vil oppfordre til forakt for lover og forskrifter.
Spesielt alvor er det også når initiativet til å bryte loven eller strekke grensene kommer
fra/stottes av revisor.
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