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Vedr. krav om kommunestyrebehandling av politisk utarbeidet saksframlegg:  

Omgjøring – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand  

 

Jeg viser til samtaler med deg og kommunedirektør Arne Sverre Dahl på bakgrunn av at det 

fra partiet Rødt er kommet forslag til sak med bilagsmateriale om omgjøring av nevnte 

reguleringsplan, som etter innsigelser nå ligger til sluttbehandling i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Med dette som bakgrunn ble jeg er bedt om å si noe generelt om hvordan saksbehandlingen i 

kommunen bør foregå med grunnlag i lov og reglement, herunder også i forhold til denne 

konkrete saken. 

  

 

Etter Kommuneloven § 13-1, 3. ledd har kommunedirektøren plikt til å «påse at saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og 

rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 

Dette innebærer at administrasjonen i kommunen v/kommunedirektøren normalt har et 

selvstendig ansvar for saksforberedelse i saker som skal til politisk behandling, kommune- 

loven bruker det bydende ordet skal om denne plikten. 

 

 

I kommunestyrets reglement pkt. 1, går det bl. a. fram at ordføreren «sørger for at saker som 

legges fram for kommunestyret, er forberedt politisk på forsvarlig måte…….» 

 

Videre har Kommuneloven § 11-3, 1 ledd følgende ordlyd: 

Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til 
møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal 
inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak 
skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det. 

 

Det er ordføreren som i hht. Kommuneloven § 6-1, 1. ledd, leder møtene i kommunestyre og 

formannskap.  

Pliktene/kompetansen etter loven som er inntatt ovenfor tilligger derfor ordføreren. 
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Kommuneloven gir følgelig klart uttrykk for at skillet mellom politikk og administrasjon 

(herunder saksforberedelse) må håndheves på kommunalt nivå, videre hvordan 

saksbehandling normalt skal foregå. Dersom dette ikke respekteres vil det foreligge 

saksbehandlingsfeil. 

 

 

Det framgår imidlertid også følgende av Kommuneloven § 11-3, 5. ledd: 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte 
kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med 
innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg 
det. 

 

Denne bestemmelsen er et unntak fra den dominerende hovedregel om administrativ 

saksutredning og forutgående oppføring på sakslisten, men også her har ordfører eller 1/3 av 

organets medlemmer rett til å stanse realitetsbehandling og vedtak i saken. 

 

 

Det er fra partiet Rødt reist spørsmål om politikere, partier eller politiske fraksjoner på 

eget initiativ kan utarbeide saksframlegg og kreve dette realitetsbehandlet i politiske 

organ og dermed sette til side bestemmelsen om kommunedirektørens utredningsplikt i 

Kommuneloven § 13-1, 3. ledd og erstatte den og dermed også nøytralisere møteleders og  

1/3 av representantenes rett til å stanse realitetsbehandling og vedtak etter samme lovs 

§ 11-3, 5. ledd. 

 

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. 

 

Etter det jeg forstår er det ikke omforent politisk at den aktuelle saken skal forberedes på 

politisk nivå og det skriftlige materialet som foreligger, bør derfor kunne betraktes som en 

politisk (fraksjons)behandling, som ikke tilfredsstiller kravene til saksdokumenter i 

Kommuneloven § 11-3, 5. ledds forstand.  

 

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.   
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Etter det jeg kjenner til er det heller ikke fram til nå kommet noe oppdrag fra politiske 

organ til kommunedirektøren om å forberede en sak om foreliggende tema for politisk 

behandling. 

 

 

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. 

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. 

 

 

Etter dette synes det klart at det politisk utarbeidete saksframlegget med tilhørende forslag til 

vedtak om omgjøring og oppheving av reguleringsplanen, ikke har hjemmel for å kunne få 

virkning etter sitt innhold. 

 

 

 

Ta kontakt dersom ytterligere avklaringer er ønskelige! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kommuneadvokaten i Molde 

 

 

 

Geir A. Kristoffersen 

 


