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Larvik kommune, kommuneadvokaten - Kommunestyremøter - Møte- og
talerett mm i kommunale organer

Vi viser til brev av 16. mars 2007.

Departementet har følgende kommentarer til de spørsmål som reises i brevet:

1. Kan artier i kommunes ret som ikke får lass i en kommunes rekomite is
rett til å eke ut en re resentant med møte- o talerett i komiteen?
Kommunestyrekomiteene er kommunestyrets saksforberedende organer, og
møtene i komiteene må ses som et ledd i kommunestyrets saksbehandling.
Kommuneloven § 10a fastsetter at det kun er kommunestyrets faste medlemmer
som kan velges som medlemmer av kommunestyrekomiteene. Andre - for ek-
sempel varamedlemmer til kommunestyret - kan ikke velges inn i komiteene.
Kommunestyrets varamedlemmer har ikke rett (eller plikt) til å delta i kommu-
nestyrets møter med tale- og forslagsrett, med mindre det skjer etter innkalling
som følge av forfall blant de faste medlemmene. Departementet mener at tilsva-
rende må gjelde i forhold til komiteene. Vi finner derfor at det ikke vil være fo-
renlig med lovens bestemmelser å gi varamedlemmer til kommunestyret fast
møte- og talerett i kommunestyrekomiteene.

2. Kan re resentanter for bestemte ru er - som un domsråd o eldreråd - is
møte- o talerett i kommunes rekomiteene?
I forarbeidene til kommuneloven § 10a (Ot.prp. nr. 96 (2005 - 2006) s. 47-48) ut-
taler departementet:
"Kommunestyret/fylkestinget må kunne fastsette i reglement at komiteene som ledd
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i saksbehandlingen kan bestemme at grupper, organisasjoner eller lignende skal
høres i bestemte typer av saker. Andre kan imidlertid ikke gis forslags-, tale- eller
stemmerett i organet."  (Proposisjonen side 47 - 48).
Departementet mener - på bakgrunn av det som er uttalt i proposisjonen - at

det ikke vil være i samsvar med loven å gi representanter for organisasjoner
m.v. generell møte- og talerett i komiteene.

3. Kan rådmannen is en enerell forsla srett i folkeval te or aner?
Det følger av kommuneloven § 23 nr. 3 at rådmannen har møte- og talerett -
personlig eller ved av sine underordnede - i alle folkevalgte organer i kommu-
nen, med unntak av kontrollutvalget. Denne bestemmelsen innebærer imidler-
tid ikke at rådmannen har en generell rett til å fremme forslag i møtene. For-
slagsretten er en rett som ligger til organets medlemmer. Den som møter for
administrasjonen har rett til å uttale seg om administrasjonens saksframlegg og
forslag til vedtak, og vil også kunne endre dette. Utover dette, vil forslag som
ønskes behandlet og votert over i møte måtte settes frem av medlemmene. Vi
viser i denne forbindelsen til Overå/Bernt, Kommuneloven med kommentarer,
note 4 til § 23 (2006-utgaven, side 172).
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