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1. Fylkestinget avgir følgende høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet:

Vedrørende forslag om opphevelse av inhabilitetsunntaket i Forvaltningslovens §6, første ledd,
pkt. e), samt eventuell innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og
medlem av parlamentarisk råd:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag beklager at inhabilitetsunntaket foreslås opphevet. Det har i en
årrekke vært et generelt ønske at fylkes- og kommunepolitikere i sterkere grad skal involveres i
drift av heleide kommunale selskaper. Opphevelse av inhabilitetsunntaket vil vanskeliggjøre og
til tider umuliggjøre den eierskapsform fylkestinget i Nord-Trøndelag har innført for fylkets
største heleide selskap, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil spesielt påpeke at medlemskap i en bedriftsforsamling ikke
på langt nær er så kritisk i forhold til personlig habilitet som medlemskap i et bedriftsstyre.
Løsningen er derfor å oppheve unntaket for medlemmer av et bedriftsstyre,  men videreføre
unntaket i FVL §6, 1 e) for medlemmer av bedriftsforsamlinga i offentlig heleide selskaper.

Tilsvarende forskjell mellom styre og bedriftsforsamling bør også gjøres ved eventuell
innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordører og varaordfører og parlamentarisk
rådsmedlem i kommunale selskaper.

Vedrørende forslag som angår den fylkeskommunale kontrollfunksjonen, slutter fylkestinget seg
til Kontrollutvalgets uttalelse:

" Kontrollutvalget imøteser et tillegg til kommunelovens§ 78 nr 6, som foreslått i
høringsnotatet

Utfra et kontrollperspektiv innenfor et parlamentarisk system støttes en innføring av
mindretallets rettigheter til å iverksette granskning og innhenting av informasjon i spesielle
saker. "

Vedrørende øvrige forslag i høringsnotatet:
Fylkestinget har ingen merknader til høringsnotatets øvrige forslag.
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2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette interne tiltak med sikte på ytterligere
kvalitetssikring av et høyt etisk nivå innenfor fylkeskommunen, jf saksutredningen pkt. 4.
Slike tiltak forutsettes koordinert med bidrag fra fylkeskommunens kontrollutvalg og revisjon.

Saksbehandling/Saksgang

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

1. Fylkestinget avgir følgende høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet:

Vedrørende forslag om opphevelse av inhabilitetsunntaket i Forvaltningslovens §6, første ledd,
pkt. e), samt eventuell innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og
medlem av parlamentarisk råd:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag beklager at inhabilitetsunntaket foreslås opphevet. Det har i en
årrekke vært et generelt ønske at fylkes- og kommunepolitikere i sterkere grad skal involveres i
drift av heleide kommunale selskaper. Opphevelse av inhabilitetsunntaket vil vanskeliggjøre og
til tider umuliggjøre den eierskapsform fylkestinget i Nord-Trøndelag har innført for fylkets
største heleide selskap, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil spesielt påpeke at medlemskap i en bedriftsforsamling ikke
på langt nær er så kritisk i forhold til personlig habilitet som medlemskap i et bedriftsstyre.
Løsningen er derfor å oppheve unntaket for medlemmer av et bedriftsstyre,  men videreføre
unntaket i FVL §6, 1 e) for medlemmer av bedriftsforsamlinga i offentlig heleide selskaper.

Tilsvarende forskjell mellom styre og bedriftsforsamling bør også gjøres ved eventuell
innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og parlamentarisk
rådsmedlem i kommunale selskaper.

Vedrørende forslag som angår den fylkeskommunale kontrollfunksjonen:
Kontrollutvalgets  uttalelse til saken danner utgangspunkt for fylkestingets  høringsuttalelse.

Vedrørende øvrige forslag i høringsnotatet:
Fylkestinget har ingen merknader til høringsnotatets øvrige forslag.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette interne tiltak med sikte på ytterligere
kvalitetssikring av et høyt etisk nivå innenfor fylkeskommunen, jf saksutredningen pkt. 4.
Slike tiltak forutsettes koordinert med bidrag fra fylkeskommunens kontrollutvalg og revisjon.
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Behandling i Komite for utdanning,  kultur og helse 4.12.2007

Saksordfører Carl Sitter Geving (Ap) la fram saka.

Nytt vedlegg, utsendt til medlemmene:
Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling av saka i møte 27.11.2007.

FORSLAG:

Hilde Tyldum Stordahl på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Nytt pkt 3:

Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette beredskap knytta til NTEs organisasjonsform, dersom
foreslått endring i forvaltningslovens § 6 vedtas.

Christina Ramsøy på vegne av Senterpartiet:

Alternativt forsla til unkt 1:

1. Fylkestinget avgir følgende høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet:

Vedrørende forslag om opphevelse av inhabilitetsunntaket i Forvaltningslovens §6, første
ledd, pkt .e), samt eventuell innføring av valgbarhetsbegrensningerfor ordfører og
varaordfører og medlem av parlamentarisk råd:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag beklager at inhabilitetsunntaket foreslås opphevet. Det har i
en årrekke vært et generelt ønske at fylkes- og kommunepolitikere i sterkere grad skal
involveres i drift av heleide kommunale selskaper. Opphevelse av inhabilitetsunntaket vil
vanskeliggjøre og til tider umuliggjøre den eierskapsform fylkestinget i Nord-Trøndelag har
innført for fylkets største heleide selskap, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er uenig i at forvaltningslovens § 6 Lledd bokstav e endres
(vedr.habilitet).

Det bør ikke gjøres unntak / valgbarhetsbegrensninger for ordfører / varaordfører og
medlemmer av parlamentariske råd.

Vedrørende forslag som angår den fylkeskommunale kontrollfunksjonen:
Kontrollutvalgets  uttalelse til saken danner utgangspunkt for fylkestingets  høringsuttalelse.

Vedrørende øvrige forslag i høringsnotatet:
Fylkestinget har ingen merknader til høringsnotatets øvrige forslag.

Komiteen tilrår enstemmig at Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget -
Kontrollutvalgssak nr 45/07 - inntas under pkt. 1, 5. avsnitt, i fylkesrådets innstilling til vedtak.
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VOTERING:

Alternativ votering mellom pkt. 1 i innstillinga
og forslag fra Senterpartiet: Pkt. 1 i innstillinga ble vedtatt med

7 stemmer, idet 2 stemmer ble avgitt for
forslaget fra Sp.

Innstillinga, pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti -
nytt pkt. 3: Falt idet 1 stemmer ble avgitt for og 8 imot.

KOMITEINNSTILLING

1. Fylkestinget avgir følgende høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet:

Vedrørende forslag om opphevelse av inhabilitetsunn taket i Forvaltningslovens §6, første ledd,
pkt. e), samt eventuell innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og
medlem av parlamentarisk råd:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag beklager at inhabilitetsunntaket foreslås opphevet. Det har i en
årrekke vært et generelt ønske at fylkes- og kommunepolitikere i sterkere grad skal involveres i
drift av heleide kommunale selskaper. Opphevelse av inhabilitetsunntaket vil vanskeliggjøre og
til tider umuliggjøre den eierskapsform fylkestinget i Nord-Trøndelag har innført for fylkets
største heleide selskap, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil spesielt påpeke at medlemskap i en bedriftsforsamling ikke
på langt nær er så kritisk i forhold til personlig habilitet som medlemskap i et bedriftsstyre.
Løsningen er derfor å oppheve unntaket for medlemmer av et bedriftsstyre, men videreføre
unntaket i FVL §6, 1 e) for medlemmer av bedriftsforsamlinga i offentlig heleide selskaper.

Tilsvarende forskjell mellom styre og bedriftsforsamling bør også gjøres ved eventuell
innføring av valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører og parlamentarisk
rådsmedlem i kommunale selskaper.

Vedrørende forslag som angår den fylkeskommunale kontrollfunksjonen, slutter fylkestinget seg
til Kontrollutvalgets uttalelse:

" Kontrollutvalget imøteser et tillegg til kommunelovens§ 78 nr 6, som foreslått i
høringsnotatet

Utfra et kontrollperspektiv innenfor et parlamentarisk system støttes en innføring av
mindretallets rettigheter til å iverksette granskning og innhenting av informasjon i spesielle
saker. "

Vedrørende øvrige forslag i høringsnotatet:
Fylkestinget har ingen merknader til høringsnotatets øvrige forslag.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette interne tiltak med sikte på ytterligere
kvalitetssikring av et høyt etisk nivå innenfor fylkeskommunen, jf saksutredningen pkt. 4.
Slike tiltak forutsettes koordinert med bidrag fra fylkeskommunens kontrollutvalg og revisjon.
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Fylkestingets behandling i plenum

Saksordfører Carl Sitter Geving la fram komiteinnstillinga.

Følgende hadde innlegg: Hilde Tyldum Stordahl (SV).

FORSLAG:

Hilde Tyldum Stordahl på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

Nytt pkt:

Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette beredskap knytta til NTEs organisasjonsform, dersom
foreslått endring i forvaltningslovens§ 6 vedtas.

VOTERING:

Innstillinga:  Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:  Falt idet 3 stemmer ble avgitt for og 32 imot.

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.
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