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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG
FORVALTNINGSLOVEN
OM ROLLEKLARHET MV I KOMMUNESEKTOREN

Formannskapet behandlet i møte 18.12.2007 sak 223/07

Følgende vedtak ble fattet:

la/b.

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

Vefsn kommune går ikke imot forslaget om å innføre en redegjørelsesplikt knyttet til etikk i
kommunelovens bestemmelser om årsberetning, men ber departementet gjøre en samlet
vurdering av hva kommunene skal rapportere på.

2.

Vefsn kommune anser det for å være positivt, ut fra 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.

3 a/b.

I forhold til forslaget om å fjerne unntaksbestemmelse i forvaltningsloven § 6, første ledd,
bokstav e ser Vefsn kommune forhold som taler for og forhold som taler mot. Riktignok taler
en likebehandling av kommunalt eide selskaper og privat eide selskaper for et slikt forslag.
Forslaget kan føre til at det velges alternative organisasjonsmodeller til oppretting av egne
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selskaper dersom det vedtas. Dette 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. Departementet bør også vurdere om det skal skilles på
selskaper hvor kommunen er eneste eier, og interkommunale selskaper eller selskaper eid av
kommune og stat.

Vefsn 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.

Vefsn kommune viser til s. 65 i høringsnotatet vedr. vurdering av partsbegrepet i forhold til
behandling av store saker som budsjett, økonomiplan og kommuneplan. Vi finner ikke
dokumentasjon på at partsbegrepet har vært vurdert, og ønsker svært gjerne en slik vurdering.

4.

Vefsn kommune støtter forslaget om at rådmannen og rådmannens stedfortreder skal
utelukkes fra valg til styret i kommunale foretak. Rådmannen er ikke valgbar til faste utvalg i
dag og vi får da samme praksis når det gjelder KF.

5 a/b.

Vefsn 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 organet selv som er nærmest til å vurdere en lukking av
møtene og hvorvidt inhabilitet foreligger pga at organet kjenner situasjonen bak vedtaket best.

Vefsn kommune støtter forslaget om en konkret bestemmelse om at 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.

7.

Vefsn 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.

I tillegg ber Vefsn kommune om vurdering på følgende:



Vefsn kommune mener at Departementet også bør vurdere valgbarhet og habilitet til
kommunestyret og formannskapet for enhetsledere.

Med hilsen

Eva Daabach
Konsulent


