
 

 

Molde, 19. februar 2020 

 

Til Kontrollutvalget Molde kommune 

 

 

REGULERINGSPLANEN RAUDSAND: ORDFØRERENS MAKTMISBRUK MED JUSEN SOM REDSKAP 

Rødt Molde ber kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argumenter som middel for at 
reguleringsplanen Raudsand ikke har kommet til votering. 
 
Fire feil i jusen fra ordfører Dahl basert på kommuneadvokatens uklarheter og tilfeldige rettskildebruk 
har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen Raudsand. 
 
Dahl har ved flere anledninger fremstilt de rettslige rammene for kommunestyret på feilaktig grunnlag. 
Disse feilene fremsetter han med henvisning til kommuneadvokatens redegjørelser. Siden vi som 
kommunestyrerepresentanter forholder seg til feil hos ordføreren, innebærer dette at det er 
ordføreren som har ført kommunestyret bak lyset.  
 
Et sentralt spørsmål har hele tiden vært om kommunestyret har kompetanse til fatte et vedtak om å 
oppheve reguleringsplanen og dermed kreve den tilbake fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. «Kompetanse» i jusen betyr at vi har myndighet til, eller juridisk 
mulighet, til å fatte et vedtak.  
 
 

1. I forbindelse med møtet 19. desember 
Da vi fremmet forslag om opphevelse av reguleringsplanen til møte den 19. desember 2019 ble vi møtt 
med antagelser fra ordføreren. For det første ble det antatt basert på kommuneadvokatens notat 
(vedlegg 1) som blant annet inneholdt følgende: 
 

«For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på Inndelingsloven § 27, 2. ledd, som bestemmer (relatert 
til vår situasjon) at funksjonsperioden for kommunestyrene til de tre kommunen varer fram til 
sammenslåingstidspunktet og at deres kompetanse er avgrenset til å gjøre det som er 
nødvendig for å avslutte virksomheten fram til dette tidspunktet.  
I Rettsdatas kommentar til § 27, 2. ledd (note 214) påpeker Bernt at heller ikke det nye 
kommunestyret kan «treffe vedtak som binder de eksisterende enhetene i deres siste driftsår».  
Dette gir en klar indikasjon på at det ikke bør skje en realitetsbehandling av saken før den nye 
kommunen reelt er etablert pr. 01.01.20.» 



 
Dette er feil rettsforståelse. Kommuneadvokaten utelater den sentrale delen av bestemmelsen, i lov 
om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 60 § 27 
annet ledd siste punktum: «Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for 
å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane». Dette innebærer at det forrige kommunestyret i 
Nesset kun fungerer som et avviklingsstyre. De kan altså bare ta beslutninger som er «nødvendig for å 
avslutte verksemda». Hvorfor utelater kommuneadvokaten denne avgjørende formuleringen? I 
forarbeidene til Inndelingsloven står det tydelig at «Kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon frå 
konstitueringa». 
 
Molde kommune overtok kompetansene for vedtak for fremtiden da det konstituerte seg i oktober 
2019. Et eksempel på det er vedtaket av budsjettet for 2020 i desember 2019. Når det vises til professor 
emeritus Jan Fridthjof Bernts (blant annet forfatter av forarbeidene til kommunelova) kommentar 
betyr det at det nye kommunestyret ikke kan binde det sittende avviklingskommunestyret frem til 
sammenslåingen (her den 31. desember 2019). Men dette sitatet fra Bernt handler ikke om å binde 
hele kommunen fra 1. januar 2020. Notatet sier at det ikke «bør skje» en realitetsbehandling; men 
kommuneadvokaten konkluderer ikke med at det ikke er lovlig. Denne verdivurderingen i notatet 
«bør» er ikke basert på bindende rettslige kilder. 
 
Effekten av at ordføreren fremsatte disse feilaktige fortolkningene av Inndelingslova var at 
kommunestyrerepresentantene som fremmet saken lot seg villede til ikke å behandlet forslaget den 
19. desember 2019.  
 

2. Forståelsen av kravet til «sakspapirer» 
Ordføreren hevdet at det ikke var ‘saksdokumenter’ til forslaget til møtet 19. desember slik at forslaget 

kunne avvises etter Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83 

(kml.) § 11-3. I forberedelse til å fremme saken på nytt i februar 2020, da det tilsynelatende problemet 

beskrevet under punkt 1 over, ikke lenger ville være tilstede, bad Rødt om veiledning om hva som 

ligger i «sakspapirer» etter kml § 11-3 forstand. Rødt har sendt forespørsel til Dahl om hva som skal 

for å oppfylle kravet om saksdokumenter så saken skal kunne fremmes, en serie av ganger (5 ganger: 

16.12.2019, 13.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020 og 27.01.2020, for en gjennomgang, se Rødts 

spørsmål til spørrehalvtimen i møtet 6. februar 2020 – vedlegg 2). Ingen av disse henvendelsene ble 

besvart. Og da det kom opp i internt notat fra kommuneadvokaten datert 29. januar 2020 (vedlegg 3), 

villedes igjen kommunestyret.  

Kommuneadvokaten responderer på dette først i notat av 29. januar 2020, hvor det konkluderes med 

at ordføreren har plikt til å sørge for utredning av saken. Men det at ordfører og administrasjonen har 

en plikt, kan ikke forstås som at andre er avskåret fra å begrunne eller belyse en saken. 

I notatet fra kommuneadvokaten står det følgende om muligheten for å utarbeide saksdokumenter 
for politikere: 

«I forarbeidene til gjeldende kommunelov er det lagt til grunn at denne form for 
saksbehandling ikke bør forekomme. I tilfelle der det kan tenkes akseptert, bør det forutsettes 
at denne framgangsmåten er omforent politisk og at all saksforberedelse folkevalgte i så tilfelle 
gjør, bør være offentlig. Det kan her vises til NOU 2016: 4 Ny kommunelov, s. 181. Det blir 
imidlertid her framhevet at: «Administrasjonen er den som har rollen og ansvaret for å utrede 
saker før politisk behandling.» Dette ble også lagt til grunn i den videre lovgivningsprosessen.» 

 
Forarbeidene inneholder ingen klare uttalelser som det refereres til, eller noe som ligner. Det er 
dermed ikke mulig å forstå hvor dette «bør» fra kommuneadvokaten kommer fra uten at Ordføreren 
ber kommuneadvokaten om den konkrete referansen til der han mener å lese dette inn i lovens 



forarbeider. Det uklart hvilke rettslige kilder kommuneadvokaten bygger sitt bør på. Det følger ikke av 
forarbeidene. Dette ønsker vi et svar på fra ordføreren.  
 
Det som står i forarbeidene er følgende: 

«§ 13-"Tredje ledd fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Dette er en videreføring av 
dagens bestemmelse, men med en noe nærmere presisering enn dagens lov. Saker som legges 
fram for folkevalgte organer, skal, som tidligere, være forsvarlig utredet. Bestemmelsen 
presiserer nå at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I 
tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor 
omfattende denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks 
omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre.» 

 
Det er ingenting i forarbeidene som indikerer at det skulle være noen form for begrensning i 
kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapirer.  
 
Professor emeritus Jan Fridtjof Bernt i Bergen skriver i epost til lagleder i Rødt Molde på som svar på 

dette spørsmålet, at  

«Jeg er litt usikker på hva som er problemet her. Den enkelte folkevalgte eller flere i fellesskap 

kan selvsagt utforme og legge frem ny dokumentasjon og synspunkter i en reguleringssak, og 

fremsette nye forslag, men hvis dette først gjøres i et møte eller svært kort før dette, må 

kommunestyret vurdere om det er forsvarlig å treffe vedtak i saken uten at dette er blitt 

fullstendig utredet av administrasjonen, jf. bestemmelsen om at kommunedirektøren har 

ansvar for å påse at saken er forsvarlig forberedt. Dette avgjør kommunestyret i første hånd, 

en det kan ikke nekte at nye forslag til vedtak i samme sak blir fremsatt og votert over. Jeg vet 

ikke dette er svar på det du spør om.» 

Det at kommunestyrerepresentanter kan fremme en sak med sakspapirer er altså så selvfølgelig, at 

professor Bernt ikke ser at dette kunne være noe problem. Dette står i kontrast til de summariske 

notatet fra kommuneadvokaten. I kommunestyret svarte ordfører Dahl til Rødt at han ikke hadde 

forstått at meningen med forespørselen var å slippe unna demokratiske prosesser. Dette var ikke 

poenget med spørsmålet. Rødt ønsket å få veiledning om hva som skal til for å oppfyllet kravet til 

utredning, nettopp for å følge kommunelovens normalordning med at et forslag fremmes med 

sakspapirer.  

Dahl sa under kommunestyremøtet den 6. februar at vårt spørsmål om hva som er sakspapirer etter 

kml. § 11-3 var et spørsmål om å omgå hans rett til å stanse en sak fra behandling. Men kml. § 11-3 

siste ledd inneholder ikke noen ubetinget rett for ordføreren; det er plikt for ordføreren til å påse at 

en sak er forberedt. Det betyr at hvis først et saksfremlegg fra en tredjedel av representantene 

oppfyller kravet til «sakspapirer» i lovens forstand så er hensynet bak regelen oppfylt. Da er det ikke 

lenger noen selvstendig begrunnelse for at ordføreren skal kunne forhindre at en sak kommer til 

votering i kommunestyret.  

Sakspapirene som mer enn en tredjedel av kommunestyrets representanter sendte inn med forslaget 

til møtet den 6. februar 2020 var identiske med de som ble lagt frem for Nesset kommunestyre i mai 

2019 da reguleringsplanen ble vedtatt, med tillegg av en kort redegjørelse for hvorfor planen må 

oppheves og behandles på ny. Hvis en mener at dette ikke oppfyller kravet til sakspapirer etter kml. § 

11-3 så var heller ikke dette oppfylt i mai 2019 i Nesset. I oversendelseseposten med forslaget ber vi 

dessuten om følgende: «Forslagsstillerne ber om at vi får en umiddelbar tilbakemelding hvis 

ordføreren mener at det er noen grunner til at saken ikke skal kunne fremmes eller grunner for saken 



skal kunne stanses fra behandling.» (uthevet her) Når ordføreren venter med å gi noen tilbakemelding 

på dette til den dagen sakspapirene sendes ut uten at denne saken er på sakskartet er det brudd på 

saksbehandlingsreglene fra ordføreren.  

Ordføreren påstår at han ikke fikk noen bekreftelse fra FrP om at de stilte seg bak forslaget. FrPs 

gruppeleder stod imidlertid i åpen kopi i e-post for innsendelse av saken. Ordføreren kontaktet ikke 

noen av gruppelederne før få timer forut for utsendelse av sakspapirene. Hvis ordføreren hadde i vært 

om noen av gruppene stilte seg bak forslaget burde han ha tatt kontakt langt tidligere.  

 

3. Inhabilitet som forslagsstiller? 

Dahl har argumentert med at de som fremmer et forslag med sakspapirer skulle bli inhabil til å 

behandle saken i kommunestyret. Kommuneadvokaten skrev følgende om habilitet i notatet av 29. 

januar 2020: 

«Det bør også nevnes i denne sammenheng at det kan oppstå habilitetsproblematikk for de 
politikere som har utarbeidet/står bak saksframlegget, dersom det skulle komme til 
behandling.  
Det er en grunnleggende regel i forvaltningsretten at en og samme person ikke skal behandle 
en sak både i utrednings-/saksframleggsfasen og i den politiske beslutningsfasen. Denne 
regelen har for kommunalt ansatte kommet direkte til uttrykk i Kommuneloven § 11-10, der 
det i 2. ledd fastslås inhabilitet for ansatte som har behandlet en sak og som senere kommer i 
befatning med den som politiker.  
Det er nærliggende å anta at den grunnleggende problemstilling med faktisk dobbelpåvirkning 

i en sak kan rammes av habilitetsregelen i Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.» 

Først er det viktig å merke seg den spekulative ordlyden i dette avsnittet: «det kan oppstå», 

«nærliggende å anta» og «kan rammes». Dette gir uttalelsen i notatet et mer synsete enn klart rettslig 

innhold. Regelen i kml. § 11-10 annet ledd handler om en helt annen situasjon; den omhandler der en 

saksbehandler senere blir folkevalgt. Å trekke denne regelen inn her i en helt annen faktisk situasjon 

er svært godt egnet til å forvirre oppfatningen av rettstilstanden for de folkevalgte.  

Hvis ordføreren basert på kommuneadvokatens notat mener at en politiker ikke kan være med i 

behandling av en sak på ulike måter så må det utarbeides en inhabilitetsvurdering av enhver som 

hadde befatning saken i Nesset kommune. Enhver av de som deltok i behandlingen i Nesset vil dermed 

kunne være inhabile til enhver befatning med saken i Molde kommune. Inhabilitet som følge av 

deltagelse i behandlingen av reguleringsplanen i Nesset kommune i mai 2019 må derfor snarest 

vurderes. Kontrollutvalget bes derfor å sette i gang en vurdering av hvert kommunestyremedlem sin 

tidligere befatning med saken og utarbeide notater om hver enkeltes inhabilitet.  

Hvis regelen skulle være slik som notatet ordføreren støtter seg på, vil et medlem i kommunestyret 

som behandler og forbereder en sak i et hovedutvalg eller i formannskapet ha vært med på 

saksforberedelsene. Dette er naturligvis ikke regelen siden det ville ha lammet de politiske prosessene. 

Det å stille forslag med bakgrunnsinformasjon fra en tredjedel av kommunestyrerepresentantene 

leder altså ikke til inhabilitet. I helt særegne tilfeller kan det måtte vurderes om det oppstår inhabilitet 

etter fvl. § 6.2, men det vil måtte vurderes i hver sak. Denne bestemmelsen gir ikke grunnlag for på 

helt generelt grunnlag å si at forslagsstillere blir inhabile. Denne påståtte og hypotetiske inhabiliteten 

fremstår som ubegrunnet rettslig. Det er ikke fremlagt rettslige kilder som kan begrunne dette 

standpunktet.  



Ordføreren har brukt et uriktig juridisk argument til å påvirke de politiske prosessene slik at saken om 

oppheving av reguleringsplanen Raudsand har blitt forhindret. 

 

4. Omgjøringsadgangen - kombinasjon av plan- og bygningsloven og forvaltningsloven 

Etter Plan- og bygningsloven §12-13 tredje ledd: «Departementet kan, selv om det ikke er reist 

innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den 

strider mot nasjonale interesser eller regional plan.» Det foreligger en serie av innsigelser fra Møre og 

Romsdal Fylkeskommune og nabokommunene mot planen. Flere av disse innsigelsene er rettslige 

mangler som hver for seg kan gjøre reguleringsplanen ugyldig.  

Etter forarbeidene til PBL § 5-6, står «Departementet […] fritt ved avgjørelsen av saken om innsigelsen 

skal tas til følge og planen endres eller oppheves, eller om planen skal bli stående slik kommunen har 

lagt opp til.»  

Det er særlig rettslige feil og mangler som begrunner at KMD bes om å oppheve planen og sende den 

tilbake til Nye Molde kommune. Det er altså ingen ting som forhindrer et vedtak fra Molde kommune 

som lyder som følger: 

«Molde kommune ber om at KMD opphever reguleringsplan Nesset kommune vedtok 

reguleringsplanen plannummer 201601 den 23. mai 2019 under sak 44/19.» 

Det ville være en klar oppfordring til at KMD skulle benytte denne adgangen til å oppheve 

reguleringsplanen. Det er ingen rettslige stengsler fra denne behandlingsformen. 

 

Kommuneadvokaten, gjentatt av kommunedirektøren fremstiller også denne jusen feilaktig i notat av 

29. januar 2019:  

«Avslutningsvis vil jeg til realiteten ikke unnlate å nevne at kommunens omgjørings- 
kompetanse slik saken står nå, synes å være begrenset. Når det foreligger innsigelser vil 
kommunens reguleringsvedtak nærmest være som en innstilling til departementet som da gjør 
endelig vedtak, som ikke er gjenstand for klage, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-13.» 

 
Her skrives det i brevet fra ordføreren ordet «klage». Dette er å misforstå omgjøringsreglene. Det er 
viktig å skille mellom klage og omgjøring i forvaltningsretten. Parallellen som trekkes i notatet om at 
reguleringsplanvedtaket vil «nærmest være som en innstilling» er heller ikke basert på rettslige kilder. 
En reguleringsplan vedtas av kommunestyret i første instans og normalt også som siste instans. Et 
planvedtak er altså ingen innstilling, men et vedtak fra kommunestyret siden kompetansen ligger hos 
kommunen. I notatet er fremstillingen av rettsreglene uklare og basert på ett eneste sitat fra juridisk 
teori: 

«Om dette temaet framgår det i Plan- og bygningsrett, Pedersen m. fl., Universitetsforlaget, 
3.utg. s. 322:  
For det første kan ikke kommunen gripe inn i departementets vedtakelseskompetanse  
etter pbl. § 12-13 annet ledd når det foreligger innsigelse mot kommunestyrets vedtak.  
Det følger av det alminnelige overordningsforholdet for vedtakelseskompetansen. Ønsker 
kommunen å endre sitt vedtak, må den følge saksbehandlingsreglene for endring av 
reguleringsplaner – se § 12-14 første ledd.  
Plan- og bygningsloven § 12-14 fastslår bl. a. at: For utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» 

 



Kommuneadvokaten tar ikke noen klare standpunkter i sitt brev, siden formuleringen «synes klart» 

velges. Det kan virke som at kommuneadvokaten ikke står fullt inne for de tilløpene til rettslige 

drøftelser som oppstilles. Videre handler innholdet i kommuneadvokatens argumentasjon for en 

situasjon der kommunene ønsker å treffe vedtak som strider mot innsigelsene. I et slik tilfelle har ikke 

kommunen slik myndighet mens saken står for departementet.  

På spørsmål fra lagleder i Rødt Molde har Professor emeritus Hans Chr. Bugge, som ledet 

Planlovutvalget som utarbeidet plan- og bygningsloven, uttalt at det er grunnlag for kommunen til å 

oppheve en reguleringsplan før den er stadfestet av KMD. Altså motsatt konklusjon av det som 

kommuneadvokaten «synes» være løsningen. Dette spørsmålet kommer nesten aldri opp, siden en 

kommune som nettopp har vedtatt en reguleringsplan med det arbeidet det innebærer, sjeldent 

ønsker å omgjøre sitt eget vedtak. Dette stiller seg annerledes i situasjonen med 

kommunesammenslåinger. Her kan det være behov for å se hele den nye kommunens areal og 

prioriteringer i sammenheng. Bugge mente at «Hvis dette er en indirekte følge av 

kommunesammenslåing, vil jeg si at det absolutt kan være en god og saklig grunn til å ta saken opp 

igjen.» Dette innebærer at Molde kommunestyre hadde kompetanse til å oppheve planen den 6. 

februar 2020, men ble villedet av kommunedirektørens referanser til kommuneadvokatens «det 

synes». I denne redegjørelsen fra kommunedirektøren som mer minnet om et partsinnlegg enn et 

nøytralt fremlegg fra administrasjonen, ble det ikke åpnet for replikk. Dette må være et brudd på 

reglementet. 

 

Vi ber om at kontrollutvalget vurderer disse situasjonene av feilaktig bruk av rettslige argumenter. 

Vi er tilgjengelige for ytterligere opplysninger.  

 

Vennlig hilsen. 

       

Morten Walløe Tvedt  Ivar Aasgaard Røsand 

Lagleder Rødt Molde og første vara Gruppeleder Rødt Molde 

Epost: mortenroedt@gmail.com                                                                      ivar.aa.rosand@gmail.com 

Telefon: +4790673230 +4798870753 

 

Kopi: 

Ordfører Torgeir Dahl, torgeir.dahl@molde.kommune.no 

Grupperledere i Molde kommunestyre 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalminister Nicolai Astrup, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, 

postmottak@kmd.dep.no 
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