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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Når et spørsmål bare skal være et spørsmål – om interpellasjoner i kommunene 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet orientere om behandling av interpellasjoner, se sak 
5/22 i møte 09.02.2022. Kontrollutvalget har tidligere fått referert Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets tolkningsuttalelse om emnet, se sak 12/21, møte 17.03.2021.  

Dette er hovedpunktene i uttalelsen, som også er vedlagt saken: 
Interpellasjoner er forhåndsinnmeldte og grunngitte spørsmål, som skal besvares i et møte, 
der det er en påfølgende debatt. Interpellasjoner fører normalt ikke til vedtak. 

Interpellasjoner er ikke regulert i kommuneloven. De omfattes likevel av reglene for 
adgangen til å stille spørsmål, om oppsettet av sakslisten og behandlingen av saker som 
ikke allerede står på sakslisten (se kommuneloven § 11-2 og 11-3) 

Alle (enkelt)medlemmer har en rett til å stille spørsmål til lederen i et organ (interpellasjon), jf. 
kommuneloven § 11-2 fjerde ledd. Hvis interpellasjonen kun inneholder et spørsmål som det 
ønskes svar på, så skal dette settes opp som en "interpellasjonssak" på sakslisten. 

Hvis interpellasjonen også inneholder forslag til vedtak, er det ikke lenger en interpellasjon. 
Da er det en sak som skal behandles etter kommuneloven § 11-3 første ledd.  

Enkeltmedlemmer har bare rett til å kreve at ekte interpellasjoner (uten forslag til vedtak) blir 
tatt opp til behandling. Hvis interpellasjonen inneholder forslag til vedtak, eller det kommer 
opp et forslag til vedtak under debatten, kan lederen eller 1/3 av medlemmene i organet 
motsette seg behandling av forslaget til vedtak. 

Departementet viser til at votering over konkrete forslag bygger på en forutsetning om at alle 
medlemmene setter seg inn i saken. Medlemmene har plikt til å stemme, jf. kommuneloven § 
8-1 andre ledd. Ved interpellasjoner hvor man kun drøfter et forhold uten at det er lagt opp til 
votering, kan det ikke legges til grunn at alle medlemmene har satt seg inn i saken på 
samme måte som når det skal treffes et vedtak. 

Departementet skriver også at saker som skal opp til votering, som hovedregel bør utredes 
av administrasjonen. Dette med bakgrunn i kommunedirektørens ansvar for at sakene som 
legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Saksutredningen skal gi et faktisk og 
rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Vurdering 
Saken er en orienteringssak, kontrollutvalget kan ta den til orientering. 
 
 


