Ingen absolutt vetorett for ordfører
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Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til
kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken?
SPØRSMÅL: På et møte i kontrollutvalget behandlet kontrollutvalget en sak om restanser på
bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner. Saken var på forhånd utredet av
kontrollutvalgets sekretariat.
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å sende henvendelse til kommunestyret i kommunen.
Ordfører svarte på denne henvendelsen at hun mente saken ikke var tilstrekkelig utredet og
at «ordfører vil ikke sette saken på sakslisten før slik dokumentasjon foreligger».
Våre spørsmål er som følger:
Har ordfører rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget
til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret?
Har ordfører rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget
til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret, med den begrunnelse at ordfører
vurderer/mener at saken ikke er forsvarlig utredet?
SVAR: Det er ordføreren som setter opp saklisten til møtene i kommunestyret. Hun skal da
vurdere om saken er moden for avgjørelse, herunder om den er tilstrekkelig utredet. Dette
gjelder også saker som er oversendt fra kontrollutvalget etter kommuneloven § 23–5. Her
står det bare at «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret
eller fylkestinget».
Men ordføreren har ingen absolutt vetorett når det gjelder hvilke saker som skal behandles i
kommunestyret. I kommunelovens § 11–3 har vi en regel om at «En sak skal settes på
sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det». Hvis det settes fram et slikt
krav, må ordføreren ta denne saken med i innkallingen til møtet.
Og selv om en sak ikke er oppført på saklisten ved innkallingen, kan kommunestyret i møtet
vedta å sette den på sakslisten der. Men det kan da ikke treffes realitetsvedtak i dette møtet
hvis ordfører eller en tredel av medlemmene motsetter seg det.

