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ROLLEKLARHET I KOMMUNESEKTOREN. HØRINGSUTTALELSE
TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG
FORVALTNINGSLOVEN

Råde kommunestyre behandlet i møte 20/12-07 sak 082/07 "Rolleklarhet i kommunesektoren.
Høringsuttalelse til foreslåtte endringer i kommuneloven og forvaltningsloven". Følgende
vedtak ble fattet vedrørende de 7 forslagene som krever lov- eller forskriftsendring:

KS-082/07 VEDTAK:

.1. Kommunen slutter seg til dette forslaget. Dette på bakgrunn av at det er hensiktmessig
for å tydeliggjøre den etiske siden i kommunens virksomhet, det er viktig at
kommunen har et godt omdømme og at innbyggerne har tillit til kommunen.

1.2. Kommunen slutter seg til forslaget. Det bes likevel vurdert om det skal formes som et
rapporteringskrav, eller fremgå som en bør-regel.

2.1 Kommunen slutter seg til forslaget. Dette er en praktisk og hensiktsmessig regel som
vil kunne styrke kontrollen med kjøp og salg av tjenester med sikte på å avdekke
mulig korrupsjon både i kommunen og hos private kunder og leverandører.

3.1 Poenget med endringen er å likestille ledere/personer med ledende stillinger
og styremedlemmer i alle typer bedrifter, private og offentlig eide. Etter
rådmannens mening er det av betydning hvilken tilknytning vedkommende
har til bedriften, hvorvidt det vil oppstå inhabilitet. Dersom vedkommende er
oppnevnt til å sitte i et verv i en fullt ut offentlig eid organisasjon, på vegne av
kommunen, vil nettopp kjennskapen til bedriften tale for at det ikke oppstår inhabilitet.
Det er fremhevet behovet for å styrke for eksempel interkommunale
styremedlemmers selvstendighet, og for å holde kommunens behov og selskapets
behov adskilt. Rådmannen kan ikke se at dette bør være motstridende hensyn, men
mener tvert i mot at det er viktig for kommunene å
å ha tett og nær kontakt med de ulike selskaper en er eier av.

3.2 De samme hensyn gjør seg gjeldende i spørsmålet om valgbarhetsbegrensninger for
ordfører/varaordfører. Det bør derfor ikke innføres begrensninger som foreslått.
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I forhold til de foreslåtte begrensninger som ligger i punktene 3.1 og 3.2 mener
kommunen at det er viktigere å understreke kommunestyrets ansvar for å finne de mest
egnede kandidater og også ansvaret for å sikre en kontinuitet i selskapenes styrer.

4.1 Kommunen slutter seg til forslaget. Det vises til at administrasjonssjefen etter loven
kan instruere om utsatt iverksettelse inntil kommunestyret har behandlet saken. Dette
er konsekvensen av at foretakets ledelse er underlagt kommunestyret. Det vurderes
som et grunnleggende hensyn at administrasjonssjefen bør ivareta oppgaven på en
mest mulig uavhengig måte.

5.1 Kommunen slutter seg til forslaget. Et slikt krav om protokollering er viktig både av
hensyn til klarhet og kontroll. Klavet er i overensstemmelse med kommunens
praktisering i dag.

5.2 Det er to hensyn som må veies opp mot hverandre i forhold til dette spørsmålet, nemlig
behov for effektivitet opp mot behov for rettssikkerhet. De temaer som tradisjonelt
anses som prosessledende beslutninger bør ikke alene danne grunnlag for
lovlighetskontroll. Behov for effektivitet og forutsigbarhet tilsier av dagens ordning
videreføres. Vår kommunes erfaring, med svært få lovlighetskontroller, tilsier at dette
ikke oppleves som noe behov.

6.1 Kommunen slutter seg til forslaget. Hensynet til å unngå at det fattes mistanke om at
styrets medlemmer har hatt avgjørende innflytelse på egen godtgjøring taler for dette.
Det er viktig at innbyggerne har tillit til måten godtgjøringen fastsettes på.

6.2 Kommunen slutter seg til forslaget. Dette vil gi økt åpenhet om forhold av
betydning for allmennhetens tillit til kommunesektoren.

7.1 Kommunen slutter seg forslaget. Departementet viser til at årsaken til at dette ikke
har vært rettstilstanden til nå, må bero på at denne type forhold (blant annet valgfusk)
har vært så og si ukjent i norsk valgtradisjon.
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