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Molde kommune - anmodning om vurdering av juridiske problemstillinger 
etter kommuneloven - tilbakemelding 

Fylkesmannen viser til oversendelse av 22.05.20 fra kontrollutvalget i Molde kommune. 
 
I Kontrollutvalgets vedtak den 24.04.20, under sak PS 18/20, ble det besluttet å be om en vurdering 
fra fylkesmannen av to juridiske problemstillinger etter kommunelovens regler. Problemstillingene 
kom opp som en del av en konkret sak knyttet til behandling av reguleringsplan for Raudsand. 
Spørsmålene er likevel generelt utformet, og vil bli besvart på generelt grunnlag. 
 
1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til 

å legge frem sakspapir? 
 
Vi forstår dette spørsmålet som et spørsmål om den enkelte kommunestyrerepresentant har 
adgang til å legge frem saksdokumenter i en sak. Det er noe uklart om det her siktes til adgangen til 
å legge frem dokumenter på forhånd i en sak som skal settes på sakslisten, og der dokumentene 
altså skal følge innkallingen, eller om det gjelder adgangen til å legge frem dokumenter først i selve 
møtet. Vi vil forsøke å besvare begge disse problemstillingene.  
 
Det følger av kommuneloven (koml) § 11-3, 1. ledd at det er lederen av det folkevalgte organet som 
setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Videre skal en sak settes på sakslisten hvis minst 1/3 av 
organets medlemmer krever det. Dette innebærer således en rett for mindretallet til å få en sak 
oppført på sakslisten.  
 
I ny kommunelov er det videre et uttrykkelig krav i loven at innkallingen skal inneholde 
dokumentene i saken. Dette kravet gjenspeiles i at dersom ikke alle saksdokumentene har fulgt med 
innkallingen, kan møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsette seg at saken blir 
realitetsbehandlet, jf. § 11-3, 5. ledd. Dette gjelder også i tilfeller der det er kommet til dokumenter 
som er utsendt separat etter innkallingen eller dokumenter som først blir utdelt i møtet, jf. Norsk 
Lovkommentar v/Jan Fridthjof Bernt. 
  



  Side: 2/3 

 
Når det gjelder saksutredningen følger det av § 13-1, 3. ledd at kommunedirektøren skal påse at 
saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og 
rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunedirektøren vil således ha et selvstendig ansvar for at 
disse forholdene er forsvarlig utredet, innenfor de rammene som kommunestyret fastsetter, jf. Prp. 
46 L (2017-2018). 
 
I forarbeidene er det sagt følgende om kommunedirektørens ansvar etter § 13-1: 

«Det er på det rene at en viktig oppgave for kommunedirektøren er å utarbeide saksframlegg for 
folkevalgte organer. Det overordnete hensynet bak denne oppgaven er å legge til rette for at de folkevalgte 
skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag. 
 
Departementet vil i likhet med utvalget videreføre plikten kommunedirektøren har til å påse at saker som 
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Departementet er også enig i forslaget om å 
presisere at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utvalget har pekt på at 
ved å lovfeste at kommunedirektøren har et faglig ansvar for utredningens faktiske og rettslige grunnlag, 
blir det tydeligere at kommunens administrative leder har et selvstendig ansvar for å framlegge dette 
uavhengig av om dette er i strid med politikernes virkelighetsoppfatning eller meninger. Departementet 
slutter seg til dette.» 
  
Det at det foreligger en rett for mindretallet til å få en sak oppført på sakslisten, kan ikke forstås som 
et ansvar for saksforberedelsen som sådan, da dette ansvaret ligger til kommunedirektøren.  
Fylkesmannen kan likevel ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan 
legge frem dokumenter i en sak. Utgangspunktet må imidlertid være at slike dokumenter da blir en 
del av saksutredningen for øvrig som forestås av kommunedirektøren, og at sakspapirene i sin 
helhet følger innkallingen, jf. det som fremgår ovenfor om at møteleder eller en tredel av 
medlemmene kan motsette seg realitetsbehandling dersom dette ikke er gjort.  
 
Bestemmelsen i § 11-3, 5. ledd gir likevel bare en adgang til å motsette seg at det blir fattet vedtak i 
en sak som ikke er oppført på sakslisten, eller der (alle) saksdokumentene ikke har fulgt innkallingen. 
Dersom denne adgangen ikke blir benyttet, åpner således bestemmelsen for at organet kan 
realitetsbehandle og fatte vedtak i saken. Det vil i siste omgang være organet selv som avgjør om en 
sak er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møtet. 
 
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? 
 
Kommuneloven § 11-10 inneholder særregler om habilitet for folkevalgte, som kommer i tillegg til de 
generelle bestemmelsene i forvaltningsloven § 6. I § 11-10, 2. ledd er det gitt regler for folkevalgte 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak «som ansatt» i kommunen. Det er bare 
hvis den folkevalgte har behandlet saken som ansatt at vedkommende blir inhabil, og det er altså 
mulig å behandle samme sak som folkevalgt i flere ulike organer, jf. Prop. 46 L. Fylkesmannen kan 
ikke se at det er holdepunkter i lov eller forarbeider for å si at denne regelen også kommer til 
anvendelse på andre enn folkevalgt som har vært med på å forberede saken som «ansatt». 
 
Spørsmålet blir da om det at en folkevalgt har fremmet et forslag med sakspapirer, medfører at det 
foreligger «særegne forhold» som tilsier at vedkommende vil være inhabil til å delta i behandlingen 
av saken i det folkevalgte organet, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.   
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Som det fremgår under spørsmål 1 ligger det i kommunelovens system at medlemmer av et 
folkevalgt organ skal kunne kreve at en sak blir satt på sakslisten, dersom minst en tredel av 
organets medlemmer stiller seg bak dette kravet. At denne retten blir benyttet kan ikke i seg selv ses 
å føre til inhabilitet til å delta i behandlingen av denne saken. Eventuell inhabilitet må i så fall bero på 
annen tilknytning til saken for vedkommende representant(er). 
 
Det kan heller ikke ses at det at det blir lagt frem saksdokumenter fra en representant i seg selv vil 
medføre inhabilitet. Dersom en sak eller saksdokumenter ikke har vært gjenstand for eller del av en 
administrativ saksforberedelse etter § 13-1, vil det imidlertid være nærliggende å stille spørsmål ved 
om saken er forsvarlig opplyst til at det kan treffes vedtak. Dette vil som nevnt være det folkevalgte 
organets ansvar, med den rett til å motsette seg realitetsbehandling som loven åpner for.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Mogstad (e.f.) 
direktør 

  
 
Bente Thornes Kosberg 
seniorrådgivar 
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