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Høringsuttalelse til forslag til regler som skal bidra til Økt åpenhet og
rolleklarhet i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi viser til departementets høringsbrev og høringsnotat datert 3. oktober 2007 med forslag til
endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren.

NORVAR*) vil understreke betydningen av at ansatte og folkevalgte i offentlig sektor utviser
høy etisk standard, for å ha befolkningens tillitt i utøvelsen av ansvar og oppgaver på vegne
av fellesskapet. Vi vil gi vår støtte til intensjonene bak arbeidet for økt apenhet og rolleklarhet
i kommunesektoren.

Høringsnotatet tar opp-en rekke -prinsipielle spørsmål, og det fareslås -lov.e.ndringer. som skal _
gjelde for hele kommunen uavhengig av tjenesteområde. NORVAR har en samarbeidsavtale
med KS, som innebærer at KS tar et hovedansvar i saker av prinsipiell betydning for hele
kommunesektoren. Vi er kjent med at KS har et tungt engasjement i spørsmål og
utfordringer av etisk karakter, jf. Kommunesektorens etikkutvalg, KS Eierforum,
Styrevervregisteret m.v.

NORVAR er kjent med at KS avgir høringsuttalelse i denne saken, og vi vil generelt gi vår
støtte til de synspunkter som KS fremmer.

Med hilsen
NORVAR BA

Arne Johansen Einar Melheim
Styreleder Direktør
(sign)

Saksbehandler: Toril Hofshagen

Kopi til: KS Bedrift

*) NORVAR BA (Norsk vann og avløp BA) er vann- og avløpsverkene sin interesse- og
kompetanseorganisasjon. NORVAR arbeider for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk VA-sektor.
NORVAR eies av kommuner, VA-selskaper og driftassistanser. Våre andelseiere representerer 330
kommuner og 90 % av Norges befolkning. NORVAR har en samarbeidsavtale med KS.
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