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Skien 31.12.07

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

Skien kommune har gjennom møter i formannskap og gjennom delegert oppgave til samtlige
politiske partier og deres gruppeledere å avgi kommunens formelle svar på høringen. Siste
møte er avholdt i dag 31. desember 2007. Samtlige partier unntatt Sv og Rødt deltok.

Sammendrag av kommunens syn.

1.5.1 Etikkdimensjonen i kommuneloven ( kap 2)
Skien kommune slutter seg til forslaget om at etikkdimensjonen må fremheves i
kommunelovens formålsbestemmelse. I den forbindelse bør også kommunelovens § 4 gjøres
sterkere med hensyn til informasjonsansvaret også i kommunale foretak, AS'er og IKS'er.

1.5.2. Egenkontrollen i kommunene. (  kap 3)
Skien kommune slutter seg til departementets synspunkter angjeldende innsynsrett overfor
kommunens private avtaleparter.

1.5.3 Habilitet for ledere og styremedlemmer mv. i off eide selskaper,  valgbarhet for
Ordfører m.v. ( kap 4)
Flertallet i Skien mener at departementets forslag til endringer vedrørende forvaltningslovens
§ 6 kan føre til at det raskt oppstår "kvasiløsninger" og at forslaget kun er med på å redusere
det lokale folkestyre. Flertallet ønsker ikke at unntaket i forvaltningsloven § 6 oppheves.
Et mindretall bestående av Høyre støtter departementets forslag.

Spørsmålet om valgbarhet for ordfører og varaordfører til styret for kommunale selskaper
kommer inn under samme betraktning som over. En lovregulering her ville innskrenke det
enkelte kommunestyrets rett til selv å sørge for deltagelse med kompetanse slik
kommunestyret selv velger.
Skien er imidlertid ening i at kommunestyret hvert år må ha en gjennomgående diskusjon på
formål og resultater vedrørende selskaper kommunen eier eller er deleier i.

1.5.4 Valgbarhet i kommunale foretak ( Kap.5)
Skien kommune ser at departementets forslag tar sikte på å unngå at kommunes øverste
administrative ledelse kan komme i habilitetskonflikt. Imidlertid mener Skien kommune at
dette også vil gjelde for de fleste som sitter i ledende stillinger i kommunen, og at en ved
lovendring her også reduserer det lokale folkestyrets rett til selv å vurdere hvordan og hva
som tjener kommunen best.
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1.5.5 Åpenhet og lovlighetskontroll (Kap 5)
Skien kommune støtter departementets syn.

1.5.6 Godtgjøring (Kap 7)
Skien kommune støtter departementets syn.

1.5.7 Suspensjon av folkevalgte. ( Kap. 8)
Skien kommune støtter departementets syn. En bør også i forbindelse med denne type
vurdering også legge inn muligheter for suspensjon også i forholdet til valgagitasjon og
valgkamplignende aktivitet i det øyeblikk de første valglokaler åpner. ( valglovens kapittel IX
punkt 4. ordensregler mv.)

Skien 31.12.07

Rolf Erling Andersen
Ordfører.
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