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Behandling: 
Det ble protokollert: 
 
Odd Arild Kvaløy, SP fremmet følgende endringsforslag: 
 
Innstillingens pkt. 2 strykes og erstattes av: 
 
Forutsatt at unntaket i forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav e blir vedtatt fjernet, vil ikke 
Rogaland fylkeskommune tilrå at det blir innført regler som begrenser adgangen til å velge 
ordførere som styremedlemmer i interkommunale selskaper som kommunen eller 
fylkeskommunen eier helt eller er medeier i. 
 
Janen Johnsen, H fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
.3 Unntaket i § 6 opprettholdes. 
 
Fylkesordføreren, AP fremmet følgende tillegg til innstillingens pkt. 2: 
 
Imidlertid må det tilstrebes å unngå å komme i mulige habilitets- eller interessekonflikter. 
 
Ordfører eller varaordfører er også i mange sammenhenger, gjennom sin valgte funksjon, 
generalforsamling i selskapet og bør således ikke velges som styremedlem. 
 
Votering: 
 
Innstillingens pkt. 1 tiltres enstemmig. 
Innstillingens pkt. 2 tiltres med 12 mot 3 stemmer (SP, SV, V) som ble avgitt for forslaget fra 
Kvaløy. 
Johnsens tilleggsforslag tiltres med 12 mot 3 stemmer (SP, SV, V) 
Fylkesordførerens tilleggsforslag tiltres med 14 mot 1 stemme (Solheim) 
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Vedtak: 
 
.1 Fylkeskommunen slutter seg til departementets forslag til endringer i kommuneloven, 

med de merknader som fremgår av saksforelegget. 
 
.2 Det tilrås at det ikke blir innført regler som begrenser adgangen til å velge ordførere 

som styremedlemmer i interkommunale selskaper eller selskaper som kommunen eller 
fylkeskommunen eier eller er medeier i. 

 
Imidlertid må det tilstrebes å unngå å komme i mulige habilitets- eller 
interessekonflikter. 

 
Ordfører eller varaordfører er også i mange sammenhenger, gjennom sin valgte 
funksjon, generalforsamling i selskapet og bør således ikke velges som styremedlem. 

 
.3 Unntaket i § 6 opprettholdes. 
 
 
 


