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Svar på tilleggsspørsmål – tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 12. juni 2020 og tidligere 
korrespondanse vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I e-posten 
spør du om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om saker som skal 
oversendes kommunestyret selv om det ikke følger av lov eller forskrift at saken skal 
oversendes. Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kommunestyret eksplisitt har 
bedt kontrollutvalget om at saken skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt 
at saken skal oversendes.  
 
Når det gjelder saker som etter lov eller forskrift ikke skal oversendes til kommunestyret, 
legger departementet til grunn at spørsmålet om kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, 
vil avhenge av innholdet i saken. Departementet viser til at bestemmelsen i § 23-5 andre 
setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at en sak skal være så 
godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Når man vurderer om kommunedirektøren skal 
gis uttalelsesrett, må man derfor se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra 
til å opplyse saken før den skal oversendes til kommunestyret. 
 
Hvis saken inneholder opplysninger om resultater av kontrollutvalgets arbeid, legger 
departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om saken. 
Dette gjelder uavhengig av om det følger av forskriften at saken skal oversendes til 
kommunestyret eller ikke. Departementet viser til våre tidligere uttalelser i sak 10/9262-ERA. 
I denne saken var spørsmålet om en årsrapport som primært handlet om kontrollutvalgets 
arbeid i kalenderåret, og ikke om forhold i kommunalforvaltningen, skulle forelegges 
kommunedirektøren etter den tilsvarende bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 77 nr. 6. 
Den tidligere kontrollutvalgsforskriften fastsatte ingen plikt for kontrollutvalget til å avgi en slik 
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rapport. I denne saken antok departementet at spørsmålet om kommunedirektøren skulle gis 
uttalelsesrett, ville avhenge av årsrapportens innhold. Videre la departementet til grunn at en 
rapport som inneholder resultater av kontrollutvalgets arbeid, skulle forelegges 
kommunedirektøren for uttalelse, uavhengig av om kontrollutvalget hadde plikt til å 
oversende en slik rapport til kommunestyret. Departementet legger til grunn at det samme vil 
gjelde etter dagens bestemmelse i § 23-5 andre setning, jf. første setning. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ragnhild Spigseth (e.f.) 
kst. avdelingsdirektør 
 
 

Signe Bechmann 
seniorrådgiver 
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