Ordfører bestemmer sakslisten til kommunestyret
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Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for
kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak?
SPØRSMÅL: Kontrollutvalget har truffet et vedtak der det ber om at kommunestyret treffer
vedtak om bevilgning av midler til en større gransking av et interkommunalt selskap som
kommunen er deltaker i.
Ordfører vil ikke sette saken opp til behandling i kommunestyret, idet han fremholder at «Det
vil være helt feil å ta stilling til eventuelle merkostnader før revisor har lagt fram sin skisse, og
før eventuelle omprioriteringer i revisjonsplan er vurdert og tatt stilling til.»
Kan ordfører nekte å legge denne henvendelsen fram for kommunestyret?
SVAR: Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det utføres forvaltningsrevisjon av selskaper
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i (kommuneloven § 23–2 første avsnitt,
bokstav c). I kommuneloven § 23–5 er det fastsatt at «Kontrollutvalget skal rapportere
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.».
Men som alminnelig utgangspunkt er det ordføreren som bestemmer når en slik melding fra
kontrollutvalget skal settes opp til behandling i kommunestyret, se § 11–3 første avsnitt,
første setning: «Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte».
Men i siste setning i dette avsnittet har vi en regel om at «En sak skal settes på sakslisten
hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det». Slikt krav må da settes fram før
innkalling til møtet er sendt ut. Ordføreren er da nødt til å ta denne med i denne innkallingen.
I tillegg kan kommunestyret i møtet vedta å sette en sak på sakslisten til behandling der. Men
det kan da ikke treffes realitetsvedtak i saken i dette møtet hvis ordfører eller en tredel av
medlemmene motsetter seg det.
Men kontrollutvalget har ikke selv myndighet til å kreve meldingen derfra behandlet i et
bestemt møte i kommunestyret.

