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Kontrollutvalget Jan ArneRasmussen - Tilgang til lukket møte i
kommunestyret - Henvendelse
Vi viser til brev av 13. august 2007
, og til senere e-poster.
Det følger av kommunelovens regler om lukkede møter at de som skal være til stede i
et lukket møte i kommunestyret må ha særskilt grunnlag for dette. Følgende grupper/personer vil ha rett til å være til stede i møtet i kraft av loven:
• Møtende medlemmer og varamedlemmer
• Administrasjonssjefen
- personlig eller ved en av sine underordnede
• Leder eller medlem av kommunerådet
- i kommuner med parlamentarisk styreform
Andre kan fåtillatelsetil å være til stede, men kan ikke delta i møtet
. Kommunestyret
avgjør dette selv fra sak til sak hvis det ikke er gitt bestemmelser om dette i reglementet. Som eksempel på personer som kan ha behov for å være til stede i et lukket møte,
kan nevnes kommunalt ansatte med oppgaver i forbindelse med den aktuelle saken,
som saksbehandlere eller iverksettere av vedtak.
Vi viser til Overå/Bernt, Kommuneloven med kommentarer (4. utgave), side 240 - 241.
Kontrollutvalgsforskriften § 5 første ledd fastsetter at kontrollutvalget kan kreve enhver
opplysning
, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene
. I merknadene til bestemmelsen er det
uttalt at informasjons
- og innsynsretten omfatter alt skriftlig materiale
, elektronisk in-
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formasjon, regnskapsmateriale
hetsplikt.

og lignende, uten hensyn til bestemmelser om taus-

Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret, men kan gi en uttalelse
dersom kommunestyret har truffet eller er i ferd med å treffe et ulovlig vedtak. Vi viser
til merknadene i til § 4 i forskriften.
Kommunaldepartementet finner - på grunnlag av bestemmelsene i lov og forskrift - at
det neppe kan sies at kontrollutvalget eller dets medlemmer har en direkte rett til å
være til stede i et lukket møte i kommunestyret. Kontrollutvalget vil være avhengig av
kommunestyrets samtykke. Etter departementets oppfatning tilsier imidlertid hensynet
til kontrollutvalgets funksjon at det skal mye til før kommunestyret kan avslå en anmodning fra kontrollutvalget om å få være til stede i et lukket møte. Spesielt bør det
vises imøtekommenhet fra kommunestyrets side når det gjelder saker som er knyttet til
forhold kontrollutvalget har tatt opp, eller ønsker å ta opp, til gransking. Her kan det
være både naturlig og nødvendig at kontrollutvalget gis anledning til å overvære kommunestyrets behandling
Departementet vil - ved en eventuell fremtidig revidering av regelverket - vurdere om
det er behov for en klargjøring på dette punktet.
Vi finner ellers grunn til å peke på at det fra 1. november 2007 vil være krav om at minst
ett av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, jf.
kommuneloven § 77 nr. 1 tredje punktum.

Med hilsen

Jostein Selle (e.f.)
seniorrådgiver
Steinar Dalbakk
rådgiver

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Hurdal kommune

Side 2

