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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG
FORVALTNINGSLOVEN

Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat av 03.10.07, med forslag
til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i
kommunesektoren. Vårt svar gis innenfor høringsfristen, som er satt til 31.12.07.

Tromsø kommune har følgende kommentarer til forslagene som fremkommer i
høringsnotatet punktene 2-6:

Punkt 2. Vedrørende etikkdimensjonen inn i kommuneloven
Tromsø kommune støtter forslaget om å utvide formålsbestemmelsen til å omfatte
etikkdimensjonen. Kommunen ser det som naturlig at etikkdimensjonen fremkommer av
kommunelovens formålsparagraf. Tromsø kommune gir sin tilslutning til å innføre en
redegjørelsesplikt knyttet til etikk i kommunelovens bestemmelser om årsberetning.

Punkt 3 Vedrørende egenkontroll i kommunene
Tromsø kommune anser det for å være positivt, 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.

Punkt 4 Vedrørende habilitetfor ledere og styremedlemmer my i offentlig eide
selskaper.  Valgbarhet for ordfører m. v. til styrer

Tromsø kommune slutter seg til den foreslåtte lovendring som medfører likebehandling av
selskaper enten de er fullt ut eid av kommunen eller de er eid helt eller delvis av private.
Dette gjelder habilitet for ledere og styremedlemmer når saker, hvor selskapet er part, blir
behandlet i de folkevalgte  organer.

Tromsø kommune mener det i loven ikke bør innføres valgbarhetsbegrensninger for
ordfører og varaordfører til styrer i kommunale selskaper. I praktiseringen av regelverket
bør valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører likevel være hovedregelen, men
dersom viktige samfunnshensyn tilsier det, bør kommunestyret kunne bestemme at dette
skal fravikes. Det hensyn som begrunner standpunktet er den kommunale valgfriheten
relatert til disse sentrale ombudsfunksjonene.
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Punkt 5 Vedrørende valgbarhet i kommunale foretak
Tromsø kommune støtter forslaget om at rådmannen og rådmannens stedfortreder skal
utelukkes fra valg til styret i kommunale foretak.

Punkt 6 Vedrørende åpenhet og lovlighetskontroll
Tromsø kommune vil, i forhold til forslaget om å innføre mulighet for lovlighetskontroll av
vedtak om å lukke et møte og vedtak om inhabilitet, påpeke at et hensyn som taler mot
forslaget, er at som oftest er det respektive organet selv som er nærmest til å vurdere en
lukking av møtene og hvorvidt inhabilitet foreligger pga at organet kjenner situasjonen bak
vedtaket best.

Tromsø kommune støtter forslaget om en konkret bestemmelse om at det ved vedtak om
lukking av møter og vedtak om habilitet, skal det protokollføres hvilke hjemmelsgrunnlag
vedtaket bygger på. Dette av hensyn til å sikre korrekte vedtak. En slik ordning vil for noen
kommuner kun være å fastslå en gjeldende forvaltningspraksis.
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