Bare utvalget selv som kan utsette en sak
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Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten, skriver
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I innkalling til et møte i utvalg for næring og tiltak i en kommune var oppført sak
om manglende oppfølging av rivingsforbud og korrekt registrering av fradelt tomt, eid at et
medlem av formannskapet. Dagen før møtet fjernet ordføreren saken fra saklisten under
henvisning til at den ikke var godkjent av rådmannen, og at det ikke forelå en tilstrekkelig
saksutredning til at den kunne behandles.
Kan ordfører gripe inn i saksbehandlingen i et utvalg på denne måten?
(Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en konkret sak, senere har det vist seg at de faktiske
forhold var mer komplisert enn det spørsmålet gir uttrykk for. Det generelle spørsmålet om
hvilken myndighet ordfører har, er likevel interessant. Red anmerk.)

SVAR: Nei, her ser det ut som om ordføreren har handlet utenfor det hun har myndighet til å
gjøre.
I kommuneloven (1992) § 32 nr. 2 er det fastsatt at «Lederen for folkevalgt organ setter opp
sakliste til det enkelte møte», og at denne så «skal sendes organets medlemmer med
høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles».
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten – ved vedtak
om «å utsette realitetsbehandlingen», se § 34 nr. 1, første setning.
Ordfører kan verken stoppe eller «trekke» en sak som er oppført på saklisten. Det kan heller
ikke utvalgsleder. Ordfører og rådmann kan ta kontakt med utvalgsleder før møtet og
anmode om at denne fremmer forslag der om at saken blir utsatt, men det er opp til
utvalgsleder om hun vil ta hensyn til. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i
utvalgsmøtene, se hhv. § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3, og kan da anbefale at saken utsettes, men
det er bare medlem av utvalget som kan fremme formelt forslag om dette som utvalget kan
votere over.

