Ordfører kan ikke «sile» vekk saker fra
kontrollutvalget
Komunal Rapport 23.10.2017

Rapporter fra kommunens kontrollutvalg skal sendes til kommunestyret, påpeker Jan
Fridthjof Bernt i denne ukes spalte.

SPØRSMÅL: I vår kommune sliter med en problemstilling: Saker som behandles av
kontrollutvalget kommer ikke opp til behandling i kommunestyret - ikke en gang som
orienteringssak. Det er kun revisjonssaker som bestilles av kommunestyret, og som
gjennomgår behandling i kontrollutvalget, som kommer til kommunestyret. Andre
meldinger fra kontrollutvalget om saker som er behandlet her, finner aldri vei til
kommunestyret. De er heller ikke å finne i postlisten på kommunen sine
internettsider. Kan ordfører på denne måten ignorere saker fra kontrollutvalget? Og
skal slike meldinger på postlisten etter reglene i offentlighetsloven og arkivloven?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 6 sies det om kontrollutvalgets rapportering til
kommunestyret: «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller
fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.» Dette må
bety at kommunestyret skal motta alle slike rapporter. Rapporten skal da føres opp
på saklisten til møte i kommunestyret som en orienteringssak, og legges frem for de
folkevalgte der, eventuelt med rådmannens merknader. Dette har ordfører plikt til å
gjøre, hun kan ikke «sile vekk» rapporter som hun mener det ikke har noe for seg å
behandle i kommunestyret. Så er det opp til kommunestyret å vurdere om det vil
følge opp denne saken, eller bare ta rapporten til etterretning.
Rapporten er som alminnelig regel et offentlig dokument etter offentlighetsloven.
Dette er ikke et internt dokument som kan unntas fra innsyn etter lovens § 14, se §
16, første avsnitt, bokstav c, der det fastslås at unntakene fra innsyn i §§ 14 og 15
ikke gjelder «dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval,
revisjonsorgan og klagenemnder». Meldingen fra kontrollutvalget må da føres på
postlisten, og det kan ikke foretas noen sladding av opplysninger i dokumentet annet
enn der noen av unntaksreglene i denne loven tillater det.

