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Fylkestinget i Nordland har i møte 3. desember 2007 avgitt høringsuttalelse i saken, som følger:

1. Fylkestinget i Nordland støtter forslaget til ny formulering i kommuneloven § 1 om å
tilrettelegge for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Det er
naturlig at etikk også er tema i forbindelse med å rsrapporteringer.

2. Nordland fylkeskommune er nå inne i sin 3. periode med parlamentarisk styring, hvor
fylkesrådet har støtte fra et flertall i fylkestinget. Det er i Nordland en omforent forståelse

- at-kontrollutvalgets funksjon og-roller å-føre tilsyn med revisjonsarbeidet og påse-at
forvaltningen av fylkeskommunens verdier er betryggende sikret i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget gjennomfører i samarbeid med revisjonen
systematiske vurderinger av bruk og forvaltning av fylkeskommunens midler med
utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater, og rapporterer om dette til
fylkestinget.
Det har så langt ikke vært fremmet forslag om granskning i kontrollutvalget.

Fylkestinget har ingen innvendinger til at det i Kommuneloven § 78 nr. 6 tas inn en
bestemmelse som tilsvarer Riksrevisjonens rett til å kreve innsyn og informasjon overfor
bl.a. private som leverer tjenester til staten. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
"Kommunens revisor har samme rett til innsyn og informasjon som kommunen selv kan
kreve overfor:
a) andre som er tillagt kommunalforvaltningsmyndighet eller oppgave finansiert med
kommunale midler, og
b) private som leverer varer og tjenester til kommunen".

3. Fylkestinget slutter seg til forslaget om å oppheve unntaket i forvaltningsloven § 6 første
ledd bokstav e) om habilitet for ledere og styremedlemmer i offentlig eide selskaper.

4. Fylkestinget  støtter forslaget  om at leder og medlem av fylkesråd utelukkes fra styreverv i
fylkeskommunale foretak. Det samme må gjelde for fylkesordfører og fylkesvaraordfører.
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5. Fylkestinget er enig i at vedtak om å lukke dører og vedtak om habilitet skal kunne
lovlighetskontrolleres særskilt.

6. Fylkestinget er enig i at det fastsettes regler om at fylkestinget selv fastsetter godtgjørelse
til styremedlemmer i fylkeskommunale foretak.

7. Fylkestinget støtter forslaget om at straffeloven kap. 10, jfr. § 15 nr. 3 kan danne grunnlag
for suspensjon av folkevalgte.

Med hilsen

Astrid Kobberstad
rådgiver

Ingen vedlegg

2


