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Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom
politikere og administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å
kunne påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til
kommunen – særlig i vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og
særlig mandagsmøtene i dagens form.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i
en form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere og
administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å kunne
påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til kommunen – særlig
i vanskelige saker.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig
mandagsmøtene i dagens form.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i en
form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
En arbeidsgruppe m/ordfører og gruppeledere vurderer innholdet i innstillingen fra kontrollutvalget,
og legger frem et forslag til fremtidig møtestruktur i kommunen.
Innstillingen fremmes i neste kommunestyremøte.
Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling ble dermed ikke
votert over.

Vedtak:
En arbeidsgruppe m/ordfører og gruppeledere vurderer innholdet i innstillingen fra kontrollutvalget,
og legger frem et forslag til fremtidig møtestruktur i kommunen.
Innstillingen fremmes i neste kommunestyremøte.

Bakgrunn for saken:
Søgne kontrollutvalg behandlet saken i møte 16.05.2017 sak 19/17.
Nedenfor følger saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget:
«Saksbehandling
Ordfører redegjorde for praksis rundt de ulike uformelle møtene og særlig mandagsmøtene.
Revisjonen og sekretariatet redegjorde for de juridiske rammene og hensynet bak kommunelov og
offentlighetsloven.
Utvalget foreslo følgende endring i tredje ledd: Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å
endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig mandagsmøtene i dagens form.
Votering
Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere
og administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å
kunne påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til
kommunen – særlig i vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og
særlig mandagsmøtene i dagens form.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i
en form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.»

Vedlegg
1 Uttalelse fra kontrollutvalget vedr. kommunens praksis knyttet til uformelle møter
2 Saksutskrift - Kommunens praksis knyttet til uformelle møter
3 Saksprotokoll KU-SØG, 16052017, Sak 19-17, Kommunens praksis knyttet til uformelle
møter
4 V6 Notat fra revisjonen - Hva er et møte etter kommuneloven
5 V7 Avisklipp 160217
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Tittel: Til kommunestyret: Melding om vedtak - uttalelse fra kontrollutvalget

Til kommunestyret
Vedlagt følger uttalelse fra kontrollutvalget som skal fremlegges for kommunestyret så snart som mulig.
Med vennlig hilsen
Line Bosnes Hegna
Daglig leder
Tlf: 90 65 64 26
E‐post: line.bosnes@temark.no
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Kommunens praksis knyttet til uformelle møter

Forslag fra sekretariatet:
Uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere
og administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å
kunne påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til
kommunen – særlig i vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å avvikle dagens praksis med uformelle møter.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i
en form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har etablert en praksis der politikere og administrasjonen har hatt med uformelle
møter med formål å diskutere samarbeidsproblemene i kommunen. Det har av flere blitt stilt
spørsmål til om kommunen bryter kommuneloven ved å ha disse møtene, uten innkalling, agenda
og protokoll.

Saksopplysninger:
Praksisen ble etablert i 2016. Ordfører bad i 2016 bedt om en vurdering av denne praksisen av
kommunerevisjonen, se vedlegg 1 (Notat fra Agder Kommunerevisjon 13.01.17). I notatet skisseres
regelverket og rammene for hva som er et møte i kommunelovens forstand og hvilket spillerom
politikere og en kommune har.
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I Fædrelandsvennen uttaler Professor Jan Fridthjof Bernt seg om praksisen til kommunen, se
vedlegg 2 (avisutklipp 16.02.17). Han uttaler at Søgne kommune bryter kommuneloven når det
fortsetter praksisen med at politikere og administrasjonen møtes uformelt og uten offentlig innsyn.
Ordfører er invitert i møtet for å redegjøre for praksisen rundt de uformelle møtene i kommunen.

Vurdering fra sekretariatet:
Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn.
Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket.
En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets vegne. Tillit bygges
gjennom god praksis. Gjennom kvalitet på tjenester, saksbehandling og myndighetsutøvelse kan
kommunen bygge opp et godt omdømme som sikrer demokratiske grunnverdier. Denne tilliten
styrkes ved åpne, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser, og svekkes når det motsatte skjer.
Kommunelovens formål er å legge til rette for en tillitsskapende forvaltnings som bygger på høy
etisk standard. Det er derfor svært viktig at loven følges og respekteres av både politikere og
administrasjon.
Søgne kommune fattet følgende vedtak i formannskapet i februar:
«Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling skal foregå i møter som faller inn under
kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til grunn at også den framtidig uformelle dialog
mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den ikke faller inn under
kommunelovens definisjon av et møte.»
Varaordfører har uttalt at møtene er for å bli bedre kjent og ikke diskutere kommunalt anliggender. Det kan
stilles spørsmål til hva som menes med det? Hva diskuteres i disse møtene som gjør det nødvendig å ha
jevnlige møter mellom politikere og administrasjon når man ikke diskuterer kommunalt anliggender?
Professor Jan Fridthjof Bernt kommenterte vedtaket slik: « – Jeg merker meg at de prøver å styre klar av
kommuneloven ved å introdusere en snever forståelse av begrepet «saksbehandling» som kriterium for hva
som skal anses som møte etter kommuneloven, samtidig som de holder fast ved at den «uformelle dialog skal
gjennomføres på en slik måte at det ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte». Et slikt
skille mellom dialog og saksbehandling er ikke holdbart. Alle disse samtalene vil knytte seg til aktuelle eller
potensielle saker vedrørende virksomheten i kommunen, og er dermed ledd i saksbehandling.»

Kontrollutvalget har ikke mandat til å overprøve politiske vedtak hverken i kommunestyret eller
andre politiske utvalg. Kontrollutvalget har imidlertid mandat til å uttale seg om ethvert forhold ved
kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Det betyr altså at
utvalget ikke kan vurdere om et vedtak er hensiktsmessig eller om de politiske prioriteringene er
gode. Utvalget kan imidlertid uttale seg om vedtak som kan være ulovlige, eller uttale seg om
praksisen kommunen legger opp til kan være ulovlig.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å komme med en uttalelse som presiserer overfor
kommunestyret viktigheten av å styrke tilliten til kommunen og sikre at de demokratiske
spillereglene blir respektert og fulgt opp. Den enkleste måten å gjøre det er å holde møter i tråd med
kommuneloven, åpne møter med agenda, innkalling og protokoll.

2

Vedlegg:

Notat fra Agder kommunerevisjon 13.01.17
Avisklipp Fædrelandsvennen 16.02.17

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 16.05.2017 sak 19/17
Saksbehandling
Ordfører redegjorde for praksis rundt de ulike uformelle møtene og særlig mandagsmøtene.
Revisjonen og sekretariatet redegjorde for de juridiske rammene og hensynet bak kommunelov og
offentlighetsloven.
Utvalget foreslå følgende endring i tredje ledd: Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å
endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig mandagsmøtene i dagens form.
Votering
Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere
og administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å
kunne påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til
kommunen – særlig i vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og
særlig mandagsmøtene i dagens form.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i
en form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.

RETT UTSKRIFT
DATO 16.mai.2017
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Søgne kontrollutvalg har handsama saken i møte 16.05.2017 sak 19/17
Saksbehandling
Ordfører redegjorde for praksis rundt de ulike uformelle møtene og særlig mandagsmøtene.
Revisjonen og sekretariatet redegjorde for de juridiske rammene og hensynet bak kommunelov
og offentlighetsloven.
Utvalget foreslå følgende endring i tredje ledd: Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til
å endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig mandagsmøtene i dagens form.
Votering
Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom
politikere og administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for
å kunne påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til
kommunen – særlig i vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og
særlig mandagsmøtene i dagens form.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og
administrasjonen i en form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare
beslutningsprosesser.
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