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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. ORDFØRERENS BRUK AV 

FEILAKTIGE RETTLSLIGE ARGUMENTER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra 

kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 

Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter 

sikres. I dette tilfellet har representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter 

kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning. Selv om det lett kan oppstå 

misforståelser i en slik dialog, påligger det ordføreren en særlig plikt til å sørge for at 

representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.  

 

Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske 

problemstillinger det er uenighet om, skal fortolkes: 

  

1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

2. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

 

Kontrollutvalgets behandling – 24.4.2020 

 

Kontrollutvalget hadde en grundig drøfting rundt problemstillingene i denne saken.  

 

Det var særlig vurderinger om hensiktsmessigheten av å få avklart de juridiske 

problemstillingene det var uenighet om, som ble drøftet. Kontrollutvalget selv har ikke 

myndighet til å avgjøre hva som er rett forståelse av disse.  Utvalget kom etter en grundig 

diskusjon frem til at det ikke var avgjørende for Molde kommune å få svar på juridiske 

problemstillinger som er knyttet til et enkelttilfelle som oppstod i overgangen mellom ny og 

gammel kommune. Utvalget drøftet seg frem til en enighet om å fokusere på de 

problemstillingene som er av generell art, og som også vi ha betydning for fremtiden.  

 

Videre hadde utvalget ønske om å presisere tydeligere viktigheten av ordførers 

informasjonsplikt overfor kommunestyrerepresentantene, enn det som fremkom i 

sekretariatets forslag.   

 

Det ble i fellesskap utarbeidet et nytt forslag til vedtak: 



 

Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente 

råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 

Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor 

kommunestyrerepresentanter sikres. I dette tilfellet har representanten til tross for 

gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret 

veiledning. Selv om det lett kan oppstå misforståelser i en slik dialog, påligger det 

ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de 

regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.  

 

Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske 

problemstillinger det er uenighet om, skal fortolkes: 

  

1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

2. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å 

behandle en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra 

kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 

Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter 

sikres.  

 

Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske 

problemstillinger det er uenighet om, skal fortolkes: 

  

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom konstituering og til den nye kommunen er etablert, jf. Inndelingsloven §27? 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, omhandler 

kontrollutvalgets ansvar og myndighet. 

Kontrollutvalgets reglement, som er vedtatt av kommunestyret, sier følgende om 

kontrollutvalgets arbeidsmåte: 



§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte 

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
Molde kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en 

uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske 

prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller kommunale organer. 

Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner 

og organisasjonens egen kvalitetssikring. 

Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og 

uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget 

påpeke dette.  

 

Taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan gjennomføre kontrolltiltak og 

undersøkelser som utvalgt mener er nødvendig. Kontrollutvalget har rett til å være tilstede i 

lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan selv bestemmer at denne 

retten ikke gjelder i møter i kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. Dersom kontrollutvalget gjennom sitt arbeid 

ser behov for pålegg, så må dette rapporteres til kommunestyre. Det er kun kommunestyret 

som har myndighet til å gi pålegg, kontrollutvalget kan bare anmode og anbefale. 

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

 

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 

mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør selv om henvendelsen hører 

inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan.  

 

Kontrollutvalget skal arbeide for 

• å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 

• å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 

• å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale 

           forvaltningen 

• å sikre at politiske vedtak i Molde kommune følges opp. 

 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse datert 19.2.2020 fra Rødt Molde, om å vurdere 

feil bruk av rettslige argument som middel for at reguleringsplanen Raudsand ikke har 

kommet til votering.  

Det er tatt opp 4 problemstillinger i henvendelsen: 

• Møte 19. desember - Det ble fremmet forslag om opphevelse av reguleringsplanen, og 

det hevdes at det under behandlingen av forslaget ble fremsatt feilaktige fortolkninger 

av Inndelingslova. 

• Forståelsen av kravet til «Sakspapir». – Ordføreren hevdet at det ikke var 

saksdokumenter knyttet til forslaget, slik at dette kunne avvises. Det ble bedt om 

veiledning i hva som skulle til for å oppfylle kravet. Det vises i tilbakemeldingen til at 

administrasjonen har rollen og ansvaret for å utrede saker. 

• Inhabilitet som forslagsstiller – Ordfører argumenterer med at de som fremmer et 

forslag med sakspapirer kan bli inhabil til å behandle saken i kommunestyret. 

• Omgjøringsadgangen – kombinasjon av plan- og bygningsloven og forvaltningsloven  

 



Vedlagt saken følger:  

• Reguleringsplan Raudsand: Ordførerens maktmisbruk med jussen som redskap, brev 

datert 19.2.2020 fra Rødt Molde.  

• Innsyn i andre rettsråd om Raudsand med to vedlegg, epost datert 25.2.2020 fra Rødt 

Molde 

 

VURDERING 

 

Sekretariatet vurderer at dette er en sak som ligger innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde, 

Saken kan både være med til å bidra til å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt 

med den kommunale forvaltningen og den kan være med på å sikre at politiske vedtak i 

Molde kommune følges opp. Dette er også en sak som angår svært mange innbyggere i Molde 

kommune og distriktet rundt.  

Det som det stilles spørsmål ved er hvordan regelverket skal tolkes. Spørsmålet er; Hvem har 

kompetanse til å vurder en slik sak?  

 

Det første som må gjøres er å vurdere om fakta som fremsettes om ordfører og 

kommunestyret er omstridt:  

 

Det fremgår av møteprotokoll fra kommunestyremøte 19.12.2019, at sak 65/19 

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, ble trukket av representantene som hadde krevd at 

saken skulle stå på sakslisten. Vedlagt henvendelsen som kontrollutvalget har mottatt, ligger 

notat fra kommuneadvokaten datert 9.12.2019; «Vedr. krava om behandling av om tema 

avfallsdeponi i Nesset kommune i kommunestyremøte for nye Molde kommune 19.12.19».  I 

notatet fra kommuneadvokaten berøres kommunelovens krav til innkalling og sakliste, samt 

inndelingsloven § 27, 2. ledd.  

 

Det fremgår av protokoll fra kommunestyremøte 6.2.2020 følgende; 
Morten Walløe Tvedt (Rødt) viste til at Rødt, på vegne av 21 kommunestyrerepresentanter, den 

23.1.20 sendte inn forslag til sak om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand med 

saksdokumenter til ordføreren.  

 

Morten Walløe Tvedt (Rødt) fremmet krav om at sak om omgjøring av reguleringsplanen på Raudsand 

settes på dagsordenen og at det voteres over sakslisten.  

Ordfører Torgeir Dahl (H) bekreftet å ha mottatt henvendelsen om å få satt sak om omgjøring av 

reguleringsplan Bergmesteren Raudsand på sakskartet.  

 

Ordføreren opplyste at initiativet ble støttet av 14 representanter, dvs mindre enn 1/3 del av 

kommunestyret. Frp støttet ikke initiativet. For øvrig er ikke formkravet for disse 14 oppfylt ved at SV 

kun har bekreftet at 7 av deres 8 kommunestyrerepresentanter støtter kravet, uten å oppgi 

representantenes navn.  

 
Det er derved ikke nok representanter bak kravet om å få saken satt på sakskartet. 

 

Det er sammen med henvendelsen som kontrollutvalget har mottatt, vedlagt notat utarbeidet 

av kommuneadvokaten datert 29.1.2020 «Vedr. krav om kommunestyrebehandling av politisk 

utarbeidet saksframlegg: Omgjøring – reguleringsplan Bergmesteren Raudsand» og brev fra 

Rødt Molde til ordfører datert 2.2.2020.  

 

I notatet fra kommuneadvokaten 29.1.2020 berøres både forsvarlig utredning av saker, 

habilitetsproblematikken og kommunens omgjøringskompetanse.  



 

Kontrollutvalget har fra Rødt Molde også fått tilsendt ordførerens notater etter samtale med 

Helge Mogstad, direktør ved justis- og beredskapsavdelinga hos fylkesmannen i Møre og 

Romsdal. Samt ordførerens notater etter samtale med juridisk sjef i Møre og Romsdal 

fylkeskommune, Gudmund Lode.  

 

Ut fra sekretariatets vurdering så synes det ikke å være strid om vurdering av fakta, da dette 

gjenspeiler seg i både kommunestyreprotokoller og notat fra kommuneadvokaten.  

 

Det er ikke nedfelt i kommunestyrets reglement, men det er viktig at ordfører innhenter råd 

fra kommuneadvokaten når det er juridiske spørsmål knyttet til saksbehandlingen i møte. 

Dette kan i noen tilfeller være habilitetsspørsmål, i andre tilfeller kan det være spørsmål 

knyttet sakliste eller møteinnkallingen.  Sekretariatet vurderer at ordfører har gjort det han bør 

gjør i slike saker; nemlig innhente råd fra de han innhenter råd fra i juridiske spørsmål knyttet 

til behandlingen i kommunestyret; nemlig kommuneadvokaten. I tillegg har han innhentet 

muntlige råd fra både fylkesmannen og juridisk sjef i fylkeskommunen.  

 

Det er i henvendelsen også vist til at det er bedt om veiledning fra ordfører om hva som skal 

til for å kunne behandle saken, av korrespondansen som er vedlagt så ser det ut til at ordfører 

har misforstått spørsmålet. Sekretariatet vil understreke at det er viktig å sikre veilednings- og 

informasjonsplikten.  

 

Det er i henvendelsen stilt spørsmål ved er om de rettslige rådene ordfører bygget sine 

vurderinger på, er feilaktige.  

 

Slik det fremgår av tilsendt henvendelse, og slik det fremgår av det vi alle kan les i media, så 

er det ulik tolkning av regelverket fra en rekke personer med juridisk kompetanse. 

Kontrollutvalget og dets sekretariat har ikke kompetanse til å vurdere hvilken fortolkning som 

er riktig. De som er satt til å ha kompetanse, i juridisk forstand, til å tolke regelverket i Norge 

er rettsvesenet og departementene.  

 

For kontrollutvalget er det da departementet, ved fylkesmannen, som er den instansen som vi 

kan innhente kunnskap fra.   

 

På fylkesmannens heimeside er det opplyst følgende: 

 

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale 

organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte 

til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til 

kommunane.  

 

Fylkesmannen er departementet sin representant i fylkene. De kan derfor bistå i fortolkning av 

regelverk. I noen tilfeller vil fylkesmannen sende spørsmål videre til settefylkesmann eller 

departementet for deres fortolkning. På departementets hjemmeside finnes det en rekke 

tolkningsuttalelser.  

 

Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget identifiserer konkret de spørsmålene som 

stilles i denne saken, for så å be om en tolkning fra fylkesmann. 

 

De spørsmålene som sekretariatet har identifisert i henvendelsen fra Rødt Molde er: 



 

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom kommunestyrets konstituering og til den nye kommunen trår i kraft, jf. 

Inndelingsloven §27? 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

KONKLUSJON 

 

Sekretariatet vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra 

kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.  

 

Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter 

sikres.  

 

Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget å be fylkesmannen om en vurdering av hvordan 

noen juridiske problemstillinger skal fortolkes: 

  

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden 

mellom konstituering og til den nye kommunen trår i kraft, jf. Inndelingsloven §27? 

 

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til 

kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? 

 

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle 

en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 

 

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er 

vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er 

sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven? 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 


