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SVAR - FORSLAG TIL REGLER SOM SKAL BIDRA TIL ØKT ÅPENHET OG
ROLLEKLARHET I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MV.

Innledning
Det vises til høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om
rolleklarhet mv. i kommunesektoren. Hedmark fylkeskommune slutter seg til høringsnotatets
vurderinger av viktigheten av at kommunesektoren holder en høy etisk standard og at
samfunnet .har tillit. til at det er enhøy standard.

Vi er  enig i at det kreves vedvarende og godt arbeid for å sikre en slik standard.  De viktigste
momentene i dette arbeidet er etter vår mening belyst  i høringsnotatet.

Vi har ikke generelle kommentarer til departementets forslag, bortsett fra at vi slutter oss til
forslaget.

Særskilte  rettigheter for mindretallet i kontrollutvalgene i kommunesektoren?
Hedmark fylkeskommune har hatt parlamentarisme siden høsten 2003. Vi ser at det
etterspørres innspill fra parlamentarisk styrte kommuner/fylkeskommuner under
høringsnotatets 1.5.2 og 3.4.2. Det spørres der om vi har erfart et behov for at mindretallet i
kontrollutvalget skal ha myndighet til å iverksette granskning av eventuelle misligheter i vår
fylkeskommune.

Som begrunnelse for et eventuelt slikt behov fremholdes for det første et privat lovforslag
med et krav om slike særskilte rettigheter (dok 8: 45 (2005-2006)) for å sikre
kontrollutvalgene en uavhengig rolle. Dernest vises det til ordningen i Stortinget, hvor
bestemmelsene om mindretallets rettigheter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite
fremgår av Stortingets forretningsorden. Vi er enige med departementet at det er vanskeligere
å begrunne særskilte rettigheter for et mindretall i de kommunale kontrollutvalgene, enn det er
for et mindretall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
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I Hedmarks fylkeskommune har vi en ordning(siden 2003 ), hvor opposisjonen har både
lederen og flertallet i kontrollutvalget. Dette er ment å gi opposisjonen en reell
kontrollfunksjon. I tillegg skal tre av de fem medlemmene i kontrollutvalget velges blant
personer som ikke sitter i fylkestinget. Dette er ment å gi kontrollutvalget en mer uavhengig
rolle.

Det har i Hedmark fylkeskommune, siden parlamentarismen ble innført, ikke oppstått
situasjoner hvor det har vært behov for at mindretallet i kontrollutvalget skulle kunne iversette
granskning. Det har ikke vært noen tegn til at det politiske flertallet i kontrollutvalget
blokkerer mindretallets mulighet for å ta opp saker i utvalget eller følge dem opp med for
eksempel å iverksette granskning. Hvis mindretallet skulle hatt en særskilt rett til å iverksette
granskning og det ikke var dekning for tiltaket på budsjettet, måtte uansett saken opp i
fylkestinget for godkjenning.
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