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Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet med
videre i kommunesektoren

Høringen ble behandlet i fylkesutvalget 18. desember 2007, sak 143/2007 og det ble gjort slikt
vedtak:

"Fylkesutvalget viser til fylkesrådmannens merknader til de enkelt forslag i kommunal- og
regionaldepartementets høringsnotat: Forslag til regler som skal bidra til økt åpenhet og rolleklarhet
i kommunene og fylkeskommunen mv.

Det skal fortsatt være lov å velge ordfører, varaordfører, medlem av fylkesutvalg,
administrasjonssjef og dennes stedfortreder til medlem avstyre i kommunale selskaper,
kommunelovens § 65.

Gjelden bestemmelse i forvaltningslovens § 6, første ledd, bokstav e opprettholdes, slik at det
fortsatt er unntak fra reglene om inhabilitet for selskaper som helt ut eies av stat eller kommune."
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Fylkesrådmannens stab

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak 200703119 .>
Arkivnr. E: 020 &13
Saksbehandler Eiliv Ulltveit-Moe

Saksgang Møtedato Saksnr
Fylkesutvalget 18.12.2007 143/2007

ENDRINGER  I KOMMUNELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN OM
ROLLEKLARHET MED VIDERE I KOMMUNESEKTOREN  -  HØRING

Fylkesutvalget 18.12.2007

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:

Fylkesutvalget viser til fylkesrådmannens merknader tilde enkelte forslag i kommunal- og
regionaldepartementets høringsnotat: Forslag til regler som skal bidra til Økt åpenhet og
rolleklarhet i kommene og fylkeskommune mv.

Fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) fremmet slikt forslag:
Det skal, fortsatt være lov å velge ordfører, varaordfører, medlem av f vikesutvalg,
administrasjonssjef og dennes .stedfortreder til medlem av styre i kommunale selskaper,
kommunelovens ` 65.

Representanten Line Skøii Vennesland (FrP) fremmet slikt forslag:
Gjeldende bestemmelser i forvaltningslovens§ 6, første ledd bokstav e opprettholdes, slik at
det fortsatt er urintak fra reglene om inhabilitet for selskaper som helt ut eies av stat eller
kommune.

UTVALGETS BEHANDLING:
Fylkesrådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslagene fra fylkesordfører og representanten Line Skøii Vennesland ble enstemmig vedtatt.

VEDTAKET BLE:
Fylkesutvalget viser til fylkesrådmannens merknader tilde enkelte forslag i kommunal- og
regionaldepartementets høringsnotat: Forslag til regler som skal bidra til Økt åpenhet og
rolleklarhet i kommene og fylkeskommune mv.

Det skal fortsatt være lov å velge ordfører, varaordfører, medlem av fylkesutvalg,
administrasjonssjef og dennes stedfortreder til medlem av styre i kommunale selskaper.
kommunelovens § 65.



Gjeldende bestemmelser i forvaltningslovens § 6, fØrste ledd bokstav e opprettholdes, slik at
det fortsatt er unntak fra reglene om inhabilitet for selskaper som helt ut eies av stat eller
kommune.

RETT UTSKRIFT:

DATO: 20. desember 2007

Sendes saksbehandler under henvisning til foranstående vedtak i fylkesutvalget.

.stiansand, den 20. desember 2007

"t1
Tor rsen
leder av politisk se etariat
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Fylkesrådmannens stab

SAKSFREMSTILLING

Arkivsak 200703119- 2,
Arkivnr. E: 020 &13
Saksbeh. Eiliv Ulltveit-Moe

Saksgang Møtedato
Fylkesutvalget 18.12.2007

ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG FORVALTNINGSLOVEN OM
ROLLEKLARHET MED VIDERE I KOMMUNESEKTOREN - HØRING

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:

Fylkesutvalget viser til fylkesrådmannens merknader tilde enkelte forslag i koniniunal- og
regionaldepartementets høringsnotat: Forslag til regler som skal bidra til økt åpenhet og
rolleklarhet i kommene og fylkeskommune mv.

(For øvrig vil fylkesutvalget  uttale: )

SAMMENDRAG.
Høringsforslag  fra  kommunal- og regionaldepartementet om endringer i kommuneloven og

forvaltningsloven. Forslaget springer ut fra departementets arbeid med etikk.
De fleste av de foreslåtte endringsforslagene vil ikke i særlig grad berøre fylkeskommuner
eller kommuners handlingsrom og forholdet mellom disse og dets selskaper. Imidlertid vil
enkelte av endringene som foreslås direkte berøre forholdet mellom kommunens politiske
ledelse og kommunens egne selskaper og dermed kommunens muligheter til å direkte styre
virksomheten i selskapene.

Høringsnotat er på 90 sider, med uttalefrist 31. desember 2007.
Høringsnotat sendes som eget vedlegg. Det finnes også på www.regjeringen.no/krd
På grunn av høringsnotat omfang velger jeg å lage en ikke helt kortfattet gjennomgang av
forslagene i høringsnotatet og med mine merknader etter hvert forslag.

For orden skyld presiseres at både høringsnotat og undertegnede bruker kommune som et
felles ord for kommuner og fylkeskommuner.



BAKGRUNN FOR SAKEN. SAKSOPPLYSNINGER

De ulike forslagene.
Nummereringen følger kapitlene i høringsnotatet.
2. Etikkdimensjonen inn i kommuneloven:

(2a) Departementet foreslår å utvide formålsbestemmelsen i kommuneloven til å også omfatte
etikkdimensjonen. (2b) Videre foreslår departementet at kommunene skal rapportere i
årsberetningen for planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre høy etisk standard i kommunen.

Fylkesrådmannens vurderinger:

2a) Kommunelovens formålsbestemmelse ( § 1) gjenspeiler ikke den for så vidt selvsagte
forutsetning at kommuneloven skal legge til rette for at den kommunale forvaltning skal være
tillitskapende og bygge på en høy etisk standard. Departementets forslag går ut på at det i
dagens formålsbestemmelse foretas tilføyelsen:
"Loven skal legge til rettefor en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk
standard."

2b) I sammenheng med forslaget om å utvide formålsbestemmelsen legger departementet til
grunn at det kan være formålstjenlig å innføre en redegjørelsesplikt knyttet til etikk i
kommunelovens bestemmelser om årsberetning. Dette etter samme mønster som man allerede
i dag har et redegjørelseskrav knyttet til likestilling. Forslaget lyder:
"Det skal også redegjØres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
sikre en høy etisk standard i virksomheten."

Jeg har ingen merknader til at etikkdimensjonen tas med i kommunelovens formålsparagraf.,
og har i og for seg ingen særlige merknader til kravet om redegjørelse i årsrapporten.
En bør imidlertid vurdere nøye før en innfører nye særskilte rapporteringskrav. Forslaget her
av en slik overordnet og generell karakter at det kan aksepteres. Som også departementet
påpeker i sitt høringsnotat får fylkeskommunen gjennom en slik rapportering en mulighet til å
synliggjøre det arbeidet og de tiltakene som er gjort i forhold til etikk.

Jeg minner for øvrig at fylkeskommunen for kort tid siden vedtok etiske retningslinjer og
disse bør være et egnet redskap for den praktiske oppfølging.

3. Egenkontroll i fylkeskommunen/kommunen

Departementene foreslår at den som reviderer (revisor) for kommunene gis innsynsrett
overfor kommunens private utførere eller andre som er tillagt kommunal forvaltning/
tjenesteproduksjon. Dette i samme utstrekning som kommunen selv kan kreve innsyn. I
praksis vil revisors innsyn ovenfor private altså være avhengig av om kommunen har bygget
inn en innsynsrett for revisor (kommunen) i avtalen med den private.

Fylkesrådmannens vurderinger:
Forslaget til endringer i kommunelovens § 78 lyder:
"Kommunens revisor har samme rett til innsyn og informasjon som kommunen selv kan
kreve overfor
a) andre som er tillagt kommunal, forvaltningsmyndighet eller oppgaver finansiert gned
kommunale midler, og
b) private som leverer varer eller tjenester til kommunen"
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Retten til innsyn vil være avledet fra kommunens egen rett til innsyn. I praksis vil revisors
innsyn ovenfor private være avhengig av om kommunen har bygget inn en
innsynsrett for revisor i avtalen med den private. Departementet foreslår ikke å lovfeste en
plikt for kommunene til å kontraktsfeste retten til innsyn

Fylkesrådmannen ser at en slik bestemmelse vil kunne styrke kontrollen med kjøp og salg av
tjenester med sikte på å avdekke mulig korrupsjon både i kommunen og hos private kunder og
leverandører. Hvis forslaget vedtas, bør en ved fremtidige avtaler vurderer i det konkrete
tilfelle behovet for en slik innsynsrett for revisor i avtalen med den private. Når det tas inn må
det vurderes ut fra ressurssituasjonen i hvilken grad dette skal følges opp. En storstilt
oppfølgning av revisors mulighet for innsyn vil kunne være ressurskrevende og ta fokus vekk
fra andre viktige revisoroppgaver.

4 og 5 Habilitet for ledere  og styremedlemmer og valgbarhet for ordfØrer/
varaordfører/ rådmann mv.

(4a) Departementet foreslår å oppheve forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e som sier
at ledere og styremedlemmer i selskaper som er part i saken ikke blir inhabile hvis selskapet
helt ut eies av stat eller kommune. Forslaget vil medføre at daglig leder og styremedlemmer
blir inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i folkevalgte organer selv om
selskapet er fullt ut eid av stat eller kommune. Lovendringen medfører likebehandling av
selskaper enten de er fullt ut eid av kommunen eller de er eid helt eller delvis av private.

(4b og 5) Departementet ber også om høringsinstansenes syn på hvorvidt det bør innføres
valgbarhetsbegrensninger for ordfører og varaordfører til styret i kommunale selskaper, og det
fremmes forslag om at rådmannen eller dennes stedfortreder heller ikke kan være medlem av
styret.

Fylkesrådmannens vurderinger:

4 a) I dag er det unntak i forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav e, slik at en offentlig
tjenestemann (eller ombud) ikke er innhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse
eller treffe vedtak i en forvaltningssak når han er leder eller har ledende stilling, eller er
medlem av styret for et selskap som er part i saken og som eies helt ut av stat eller kommune
eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.

Departementet foreslår å oppheve dette unntaket. Det vil medføre at daglig leder og
styremedlemmer blir inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i folkevalgte
organer selv om selskapet er fullt ut eid av stat eller kommune.

Forslaget vil medføre at politikere som i dag er daglige ledere og - i praksis mer aktuelt -
politikere som i dag er styremedlemmer i kommunale selskaper i fremtiden vil være inhabile
når saker hvor selskapet er part blir behandlet i de folkevalgte organer.

Dette vil likestille de kommunale selskapene med helt eller delvis privateide selskaper.
Samtidig vil det kunne føre til fokus på om det er tjenelig med politikere i styrene i de
kommunalt eide selskapene, når politikerne i neste omgang vil bli inhabile når saker som
vedrører disse selskapene blir behandlet i folkevalgte organer.

Hovedregelen i forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e er at daglig leder m.v. og
styremedlemmer m.v. ikke kan være med når saker som gjelder selskapet behandles av
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folkevalgte organer. Begrunnelsen for regelen er at personer med spesiell tilknytning til
selskaper kan identifisere seg med selskapet slik at det kan bli tvil om vedkommendes
upartiskhet.

Forslaget fra departementet vil likestille de kommunale selskapene med helt eller delvis
privateide selskaper. Videre vil forslaget kunne føre til fokus på om det er tjenelig med
politikere i styrene i de kommunalt eide selskapene når disse i neste omgang vil bli inhabile
når saker som vedrører disse selskapene blir behandlet i folkevalgte organer.

Jeg ser at rollekombinasjonen styremedlem og folkevalgt i organ som behandler saker
vedrørende selskap hvor en er styremedlem kan være utfordrende. Samtidig ser en ikke minst
ut fra Økningen i bruk av ulike selskaper som en del av organiseringen av kommunen at
forslaget til departementet vil føre til en økning i antall tilfeller hvor politikere vil måtte
erklære seg inhabile, og at dette kan innvirke på fremtidig ønske om bruk av særlig sentrale
politikere i slike styrer og råd. Noe som igjen kan innvirke på valg av fremtidig organisering.
Jeg vil imidlertid tro at det samlet sett er en fordel med en ens habilitetsregler for alle typer
selskaper.

4b og 5)
Styret i kommunalt foretak, jfr kommunelovens 65 nr 3. velges av fylketinget.
Departementet ber også om vårt syn på hvorvidt det bør innføres valgbarhetsbegrensninger
for ordfører og varaordfører til styret i kommunale selskaper. I tillegg foreslås
"Medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller dennes
stedfortreder kan ikke være medlem av styret. "

Departementet ser mindre behov for en valgbarhetsbegrensning hvis forslaget om å fjerne
unntaksbestemmelsen i forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e gjennomføres. Dette ut
fra at personer med rollekonflikter i større grad enn før da vil måtte fratre som inhabile hvilket
reduserer behovet for å utelukke de samme personene gjennom valgbarhetsbegrensningen.

Bakgrunnen for at departementet har vurdert valgbarhetsbegrensninger for ordfører og
varaordfører til styret i kommunale selskaper er at slike styreverv for de mest fremtredende
representantene for kommunen kan skape usikkerhet om hva vedkommendes funksjon i styret
er. For allmennheten vil det være en nærliggende antakelse at vedkommende først og fremst
skal ivareta bystyrets interesser. Skulle det oppstå motsetninger mellom kommunen og
selskapets interesser vil ordfører/ fylkesrådmann mv i egenskap av styremedlem også ha plikt
til å ivareta selskapets interesser. Dette kan skape usikkerhet om rollen både hos
vedkommende selv og de andre styremedlemmene.

Vi har ikke selskaper opprettet med hjemmel i kommuneloven i fylkeskommunen,  slik at
problemstillingen pt er ikke aktuell.  Jeg tror det er best med klare retningslinjer og støtter
departementets forslag.

6. Lovlighetskontroll av vedtak om å lukke møter og vedtak om habilitet

(6a) Departementet foreslår at vedtak om å lukke møter i folkevalgte organer som driver
forvaltningspreget virksomhet skal kunne lovlighetskontrolleres, dvs at bestemmelsene om
lovlighetskontroll i kommuneloven også skal gjelde denne type vedtak. Tilsvarende forslag
fremmes for vedtak omkring habilitet. Forslaget omfatter ikke interkommunale selskaper
(IKS) og foretak (KF).

(6b) Departementet foreslår også konkret bestemmelse i kommuneloven § 30 nr 3.
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"Vedtak om lukking av mØter og vedtak om habilitet skal protokollføres og det må fremgå
hvilken rettsregel vedtaket bygger på ."

Fylkesrådmannens vurderinger:

I dag er verken vedtak om å lukke møter eller vedtak om habilitet gjenstand for selvstendig
prøving, men kan bare prøves som en del av den endelige avgjørelsen. Departementet foreslår
at bestemmelsene om lovlighetskontroll i kommuneloven i fremtiden også skal gjelde vedtak
om å lukke møter i folkevalgte organer samt vedtak omkring habilitet.

Ved å innføre en adgang til umiddelbar overprøving av vedtak om å lukke møter og vedtak
om habilitet håper departementet at folks tillits til kommunal forvaltning vil Øke.

Frem til nå har vurderingen vært at organet selv bør være endelig instans i disse spørsmålene.
Jeg ser at forslaget kan føre til forlenget saksbehandling av visse saker og i hvert fall Økt
usikkerhet rundt hvorvidt vedtaket i selve saken er et gyldig vedtak, men vil allikevel tilrå
departementets forslag.

Jeg støtter fullt ut at vedtak om habilitet og lukking protokollføres med hjemmel.

7. Bestemmelse om hvem som skal fastsette godtgjØrelsen til styremedlemmer i kommunale
foretak og interkommunale selskaper

(7a) Departementet foreslår at det gis regler som regulerer hvem som fastsetter godtgjøringen
til styremedlemmer i kommunale foretak og interkommunale selskaper. Dette er ikke
uttrykkelig regulert i dag. Det foreslås at godtgjøringen til styremedlemmer i kommunale
foretak fastsettes av kommunestyret og at godtgjøringen til styret i interkommunale selskaper
fastsettes av representantskapet.

(7b) Departementet foreslår også at det i note til regnskapet for kommunale foretak og
interkommunale selskaper skal opplyses om eventuelle ytelser og lån til ledende ansatte og
medlemmer av styret. Kravet vil omfatte alle kommunale foretak og interkommunale
Selskaper uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som følges.

Fylkesrådmannens vurderinger:

7 a)Jeg er enig i at godtgjøringen til styremedlemmer i kommunale foretak bør fastsettes av
kommunestyret og at godtgjøringen til styret i interkommunale selskaper bør fastsettes av
representantskapet.

7b)  Jeg ser kravet som naturlig for å sikre åpenhet rundt slike forhold.

8. Suspensjon av folkevalgte ved fusk og uregelmessigheter ved valg

Kommunelovens suspensjonsbestemmelser, § 15, åpner i dag ikke for suspensjon i tilfeller
hvor noen er tiltalt eller siktet for forhold som rammes av straffelovens kapitel 10 jf § 15 nr 3.
Dette kapitelet rammer ulike former for fusk og uregelmessigheter i forbindelse med valg.

Departementet foreslår i høringsnotatet at kapitel 10 tas inn i kommuneloven
suspensjonsbesternrnelser som en del av det som kan danne grunnlag for suspensjon av
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folkevalgte. At dette ikke har vært rettstilstanden til nå antar departementet beror på at denne
type forhold har vært så å si ukjent i norsk valgtradisjon.

Rådmannens vurdering:
Forslaget støttes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
De fleste forslagene bør la seg innarbeide i dagens drift uten at dette vil begrense verken

kommunenes eller selskapenes handlingsrom. Dette gjelder for eksempel bestemmelsene om
egenkontroll, om åpenhet og lovlighetskontroll samt fastsetting av godtgjøring.
Med unntak for forslaget om lovlighetskontroll, som jo kan innebære en forsinkelse, kan en
ikke se at forslagene har særlige økonomiske konsekvenser.

Kristiansand, 6. desember 2007

Tine Sundoft
fylkesrådmann

Eget vedlegg: Trykt høringsnotat.

6


