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Høring - forslag til endringer i kommuneloven og 
forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren  
 
Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 3. oktober 2007 vedrørende 
høring om forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv 
i kommunesektoren. Høringsfristen er fastsatt til 31. desember 2007.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet foreslår endringer i kommuneloven og 
forvaltningsloven. Hensikten med forslaget er blant annet å sikre den etiske standarden i 
kommunen, legge bedre til rette for kontroll av kommunal virksomhet og skape større 
rolleklarhet i relasjon til personer som både utøver viktige funksjoner i kommunalt eide 
selskaper og i kommuneforvaltningen.  
 
Innledningsvis fremheves at Konkurransetilsynet støtter de foreslåtte tilføyelsene og 
endringene i de aktuelle lovene. I det følgende vil Konkurransetilsynet knytte merknader 
til enkelte av endringsforslagene.  
 
Det fremgår av høringsnotatet at hensynet til høy etisk standard skal inntas i 
formålsbestemmelsen i kommuneloven § 1. Videre foreslås det å ta inn en bestemmelse i 
kommuneloven § 48 nr. 5 om at det i kommunens årsberetning skal redegjøres for tiltak 
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i den 
kommunale virksomheten. Slik Konkurransetilsynet ser det vil understrekningen av etisk 
standard også være positivt i forhold til de hensyn som konkurranseloven1 og lov om 
offentlig anskaffelser2 skal ivareta. Det er grunn til å tro at økt fokus på etikk i 
kommuneforvaltningen vil kunne bidra til å øke bevisstheten om konkurranseregler og 
reglene om offentlig anskaffelser. Konkurransetilsynet støtter således de foreslåtte 
tilføyelsene i kommuneloven.  
 
I høringsnotatet foreslås det videre å innta en bestemmelse i kommuneloven § 65 nr. 2 
om at medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef ikke kan 
være medlem av styre i kommunale eller fylkeskommunale foretak. 
 
I tillegg foreslår Kommunal- og regionaldepartementet at reglene om automatisk habilitet 
i forvaltningsloven § 6 bokstav e skal gjelde for ledere eller medlemmer av styret i 
                                                 
1 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr 12 
2 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 
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selskap som helt ut eies av stat eller kommune. Det betyr eksempelvis at en person som 
er styreformann i et kommunalt selskap ikke kan delta i behandlingen av saker i 
kommunen som berører det foretaket vedkommende er styreformann i.  
 
I høringsnotatet fremhever departementet flere forhold som tilsier at de samme reglene 
om inhabilitet må gjelde i forhold til private og offentlige foretak. For det første pekes det 
på at kommunens bruk av selskaper har økt betydelig det siste tiåret og at det har vært en 
utvikling mot at selskapenes selvstendighet betones sterkere. Det fremheves videre at 
gjennom konkurranseutsetting og utskilling av virksomhet i selvstendige selskaper har 
konkurranseflaten mellom offentlige og private aktører blitt større. I den forbindelse vises 
det blant annet til at det har betydning for allmennhetens tillit til kommunene at rollene 
som bestiller og leverandør/anbyder ikke blandes. Departementet understreker at disse 
utviklingstrekkene kan tyde på at det i samfunnet har funnet sted en utvikling i retning av 
større rolleklarhet og tilsvarende skepsis til rollekombinasjoner.  
 
Konkurransetilsynet slutter seg til vurderingene i høringsnotat. I tillegg vil tilsynet 
påpeke at også konkurransemessige hensyn tilsier at det er behov for større rolleklarhet. 
Formålet med konkurranselovgivningen fremgår av konkurranseloven § 1 på følgende 
måte: 
 

”Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk 
av samfunnets ressurser. 

 
Formålsbestemmelsen i § 1 i lov om offentlige anskaffelser lyder som følger: 
 

”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 
sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 
forretningsmessighet og likebehandling.” 

 
I begrepet forretningsmessighet ligger det at oppdragsgiver til enhver tid skal vurdere 
hvordan vedkommende kan oppnå en mest mulig foredelaktig anskaffelse3 og et krav om 
at man ikke skal kunne ta utenforliggende hensyn i prosessen.  Likebehandlingsprinsippet 
innebærer blant annet at oppdragsgiver under hele prosessen skal legge forholdene til 
rette for at flest mulig potensielle leverandører skal få anledning til å konkurrere om 
leveransen på samme grunnlag, og at leverandørene gis likeverdige forutsetninger for å få 
sitt tilbud antatt. Formålsbestemmelsen i § 1 er nærmere presisert i lov om offentlige 
anskaffelser § 5 der det fremgår at utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av 
kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke- diskriminerende kriterier.   
 
I henhold til anskaffelsesforskriften4 § 3-5 gjelder reglene om inhabilitet i 
forvaltningsloven § 6 til 10 i anbudssaker. Det betyr at endringene i forvaltningsloven § 6 
får direkte betydning i denne type saker.  
 
Større klarhet med hensyn til rollekombinasjoner slik lovendringene i kommuneloven § 
65 nr. 2 og forvaltningsloven §  6 e legger opp til, vil kunne bidra til å oppnå de formål 
som ligger til grunn for reglene om offentlige anskaffelser. 
 
Konkurransetilsynet vil påpeke at ovennevnte loveendringer også vil kunne være positiv i 
forhold til å unngå konkurranseskadelig kryssubsidiering. Faren for kryssubsidiering 
oppstår særlig når en kommune driver monopolvirksomhet og konkurranseutsatt 

 
3 NOU 1997: 21 kap. 21  
4 Forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 nr. 616 
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virksomhet i markeder med tilknytting til hverandre, ved at monopolvirksomheten kan 
subsidiere den konkurranseutsatte virksomheten. Dette kan igjen medføre at den 
konkurranseutsatte virksomheten kan drive konkurranseskadelig underprising. I denne 
forbindelse vil det kunne være av stor betydning at den som har en sterk tilknytting til det 
selskapet som driver konkurranseutsatt virksomhet ikke deltar i kommunens behandling 
av saker som berører det aktuelle markedet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte slutter Konkurransetilsynet seg til de foreslåtte endringene i 
kommuneloven § 65 nr. 1 og i forvaltningsloven § 6 e.  
 
Konkurransetilsynet har for øvrig ingen merknader til høringen.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Jonn Ola Sørensen  (e.f.) 
juridisk direktør  
 

Anne Grete Larsen Hestnes 
seniorrådgiver 
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