Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
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Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte
representantene utenom kommunestyremøtene, skriver
kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å
svare.
Rådmannen har ikke noen alminnelig plikt til å gi svar på alle spørsmål som hun
mottar fra borgerne, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Som kommunestyrerepresentant har jeg fra tid til annen stilt
spørsmål per e-post direkte til rådmann og etatssjefer. Dette har jeg fått beskjed
fra om at jeg må slutte med og stille mine spørsmål i rette forum, nemlig
kommunestyremøtene. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på
direktespørsmål fra de enkelte representantene. Hun gir også beskjed om at alle
henvendelsene skal gå til rådmannen, ikke direkte til etatssjefene.
Kan rådmannen avslå å svare på mine spørsmål som jeg stiller per e-post
utenom kommunestyremøtene? Har jeg ikke samme rett som en vanlig borger å
stille spørsmål til rådmannen og etatssjefer, og forvente svar? Og er det slik at
alle henvendelser må gå gjennom rådmannen?
SVAR: Som kommunestyrerepresentant har du selvsagt den samme rett som
alle andre borgere til å rette henvendelser til og stille spørsmål til hvem du
ønsker i kommuneadministrasjonen. Rådmannen kan ikke forby deg å gjøre
dette, men kan selvsagt anbefale at du i stedet stiller spørsmål av generell
interesse i møte i kommunestyret, slik du har rett til etter kommuneloven § 34
nr. 2, slik at alle folkevalgte kan få del i dette.
På den andre siden har ikke rådmannen noen alminnelig plikt til å gi svar på alle
spørsmål som hun mottar fra borgerne. Den eneste regelen vi har i lovverket om
dette er bestemmelsen i forvaltningsloven § 11, der det er fastsatt at
«Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å
gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter
og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.»
I dette ligger at du bare har krav om svar på det du spør om, hvis du har en
aktuell personlig interesse i å få avklart dine rettigheter eller plikter i en konkret
sammenheng.
Men rådmannen, eller noen på hennes vegne, må ta stilling til om du skal få svar
på det du spør om, og besvare henvendelsen din, eventuelt med beskjed om at
dette vil eller kan administrasjonen ikke uttale seg om. Hvem du i første omgang
velger å sende spørsmålet til, er din sak. Men hvem som skal besvare en slik
henvendelse, er det rådmannen som avgjør.

