Høringsuttalelse fra Grenlandssamarbeidet
Viser til høring angående endringer i lov om interkommunale selskaper, fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Høringen handler om fjernmøter og elektronisk signeringer. Det er
denne høringen kommunedirektørene i Grenlandssamarbeidet ønsker å komme med et
høringsutspill til.
Grenlandssamarbeidet Interkommunale politiske råd (IPR) består av de seks kommunene Bamble,
Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Samarbeidet består hovedsakelig av
Kommunedirektørkollegiet, Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet. Samarbeidet jobber blant annet
med diverse interkommunale samarbeid, nettverk, prosjekter og generell koordinering internt i
regionen. Denne høringsuttalelsen er fra samarbeidets Kommunedirektørkollegie.
Kommunedirektørkollegiet i Grenland støtter departementet i å kunne benytte elektronisk signatur
for å signere protokoller. Dagens pandemisituasjon har medført at kommunene og andre aktører, har
fått en god kompetanse knyttet til ulike digitale programmer og funksjoner. Elektronisk signering vil
både kunne medføre økt effektivitet og et enklere arbeid. Signering av protokoller fra
representantskap, styrer og eventuelle avviklingsstyrer bør derfor muliggjøres.
Departementet ønsker videre at det skal være adgang til fjernmøter for interkommunale selskaper
også når denne pandemien er over, og foreslår derfor en endring i IKS-loven. Kommunedirektørene
støtter dette ønsket. Flere av de interkommunale selskapene har et stort geografisk nedslagsfelt,
med representanter fra ulike kommuner og områder. Muligheten for fjernmøter legger til rette
representanter med lang reisevei, samtidig som det legger til rette for økt møtehyppighet og en
enklere gjennomføring.
Departementet ønsker imidlertid ikke en permanent endring angående fjernmøter bak lukkede
dører. Dette medfører at saker der «organet skal lukke dørene», ikke kan gjennomføres som
fjernmøter når pandemien er over.
Kommunedirektørene i Grenland støtter departementet også her. Digitale møteløsninger sikrer ikke
møtedeltagerne eller taushetsplikten på en tilfredsstillende måte. Eksempelvis er det vanskeligere å
kontrollere antall møtedeltagere, ettersom man kan sitte flere ved én skjerm. Videre har den siste
tidens hendelser (les. Østre Toten) bevist at sikkerhet knyttet til digitale løsninger har sine
utfordringer.

På vegne av Kommunedirektørkollegiet i Grenland.
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