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Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven
om rolleklarhet mv i kommunesektoren

Det vises til høringsbrev fra departementet av 3 oktober i år. Bystyret i Sandnes fattet 11. desember
2007  følgende vedtak som er høringsuttalelse fra Sandnes kommune:

Sandnes kommune støtter forslaget  om å utvide formålsbestemmelsen til å omfatte
etikkdimensjonen.  Kommunen ser det som naturlig at etikkdimensjonen fremkommer av
kommunelovens formålsparagraf.

Sandnes kommune går ikke imot forslaget om å innføre en rede, giørelsesplikt knyttet til etikk
i kommunelovens bestemmelser om årsberetning, selv om det alltid bør vurderes nøye før
det innføres nye særskilte rapporteringskrav til kommunene.

Sandnes kommune anser detfor å være positivt, utfra hensynet til å styrke kontrollen med
kjøp og salg av tjenester med sikte på å avdekke mulig korrupsjon både i kommunen og hos
private kunder og leverandører, at kommunen i fremtiden skal ha mulighet til å gi revisor
rett til innsyn hos andre som er tillagt kommunal forvaltningsmyndighet eller oppgaver
finansiert av kommunale midler, og forslaget om slik lovendring støttes derfor.

I forhold til forslaget om å fjerne unntaksbestemmelse i forvaltningsloven § 6, første ledd,
bokstav e ser Sandnes kommune forhold som talerfor og, forhold som taler mot. Riktignok
taler en likebehandling av kommunalt eide selskaper og privat eide selskaper for et slikt
forslag, samtidig kan forslaget hvis det vedtas gjøre at alternative organisasjonsmodeller
til opprettelse av egne selskaper velges fordi kommunen ønsker å unngå at politikere som
er valgt inn i styrene i de kommunale selskapene ikke kan være med å behandle saker i de
folkevalgte organene vedrørende disse selskapene.

Sandnes kommune mener at det ikke bør innføres valgbarhetsbegrensninger for ordfører og
varaordfører til styret i kommunale selskaper. Dette av hensyn til den kommunale
valgfriheten. Ordfører/ varaordfører er også pga deres sentrale stilling i kommunen de
ønskte personene i styrene i kommunalt eide selskaper som springer ut av regionalt
samarbeid for å sikre et best mulig samarbeid.
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Sandnes kommune mener også at heller ikke rådmannen og rådmannens stedfortreder kan
velges som fullverdige medlemmer til styrene i kommunale foretak. Faren for
partsinteresser kan fØre til habilitetsproblemer hvis disse kan velges inn i styrene.

Sandnes kommune støtter departementet i at bestemmelsene om lovlighetskontroll i
kommuneloven i framtiden også skal gjelde vedtak om å lukke mØter i folkevalgte organer
samt vedtak om habilitet.

Sandnes kommune støtter forslaget om at kapitel 10 i straffeloven som gjelder ulike former
for fusk og uregelmessigheter i forbindelse med valg tas inn i kommuneloven
suspensjonsbestemmelser som en del av det som kan danne grunnlag for suspensjon av
folkevalgte.

Dette til orientering.
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