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Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet rav.
i kommunesektoren

Det vises til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet 3. oktober 2007 med invitasjon til å
komme med høringsuttalelse til forslag til regler som skal bidra til økt åpenhet og rollektarhet i
kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har gått gjennom forslagene og blant annet vurdert om Riksrevisjonen de seneste år har
avgitt rapporter til Stortinget som er relevante for temaet.

I kapittel 6.2.4 foreslår departementet at det i kommunelovens § 59-1 presiseres at vedtak om å
lukke møter og vedtak om habilitet skal kunne [ovlighetskontrolleres særskilt når minst tre
medlemmer av et kommunestyre eller et fylkesting ønsker å få prøvet slike vedtak for
departementet. Departementet skriver at den administrative konsekvensen av forslaget er at
fylkesmannen/departementet i slike tilfeller vil få en utvidet lovlighetskontroll, og at de
økonomiske konsekvensene vil avhenge av hvor mange som benytter seg av denne muligheten.
Departementet skriver at det er grunn til å forvente et visst omfang av slike saker.

Vi vil i denne forbindelse vise til Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet
ved lylkesmannsembetene, Dokument nr. 3:14 (2006-2007), som ble overlevert Stortinget 20.
september 2007. Undersøkelsen viser at fylkesmannsembetene er i en stram ressurssituasjon
sammenlignet med deres oppgaveportefølje, og stiller spørsmål ved om det er lagt opp til en
realistisk budsjettering for fylkesmannsembetene. Undersøkelsen viser videre at det er svak
samordning mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementets økonomiske prioriteringer
og de øvrige departementenes faglige prioriteringer overfor fylkesmannsembetene.
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I sin innstilling ba en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite Regjeringen om å vurdere
om forventningene til effekten av rasjonalisering og effektivisering står i rimelig forhold til de
ressurser og krav som stilles til embetene, jf. Innst. S. nr. 33 (2007-2008).
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