Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
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Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget?
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har
kommunedirektøren rett til å uttale seg?
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4.
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte
på de rapporter som er omtalt i første setning.
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg,
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i
utvalget og legge fram sitt syn.
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale
seg.
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner
nødvendig.
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse
fra dem – når dette anses «nødvendig».
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget.
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor
kommunestyret eller fylkestinget.

