
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 18.06.2020 kl.: 09:00 - 18:00 
Sted: Fauske kino, Rådhuset 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Fylkesmannen deltar i møtet. 
 
Det blir en times lunsj med kulturinnslag. 
 
Ordfører vil foreslå taletid. 
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Fauske, 15.06.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
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Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 18. juni 2020 - Om sider ved 
kommunens praksis i forhold til paragrafer i forvaltningsloven 
 
 
 
 
Vedlegg: 
15.06.2020 Grunngitt spørsmål 18 juni 2020 1444759 
 
Sammendrag: 
Viser til vedlagte grunngitte spørsmål fra representant Anne Godding (R). 
 
I reglement for kommunestyre § 24 står det: 
 

§ 24. Grunngitt spørsmål. 
Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes av et medlem 
overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret. 
 
Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører ordet for å besvare 
det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille tilleggsspørsmål og svareren gis anledning 
til å avgi tilleggssvar. Andre enn spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse 
med grunngitte spørsmål. 
 
Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Til Fauske kommunestyremøte 18.06.20 

 

  Grunngitt spørsmål til ordføreren om sider  ved  kommunens praksis  i forhold                                                                  

                                 til paragrafer i forvaltningsloven. 

I vår har befolkningen i Fauske kommune vært vitne til en sak som på  mange områder må 
sies har vært håndtert på avvikende måter  i forhold til forvaltningsloven. 

I den forbindelse vil Rødt i Fauske stille noen spørsmål til ordføreren. 

Forvaltningsloven av 01.01.1970 inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal 
behandle saker. Disse reglene kalles saksbehandlings regler . Dette er viktige regler fordi de 
gjelder den enkeltes rett til å få behandlet sine saker av offentlige myndigheter på en 
forsvarlig og riktig måte. 

Lover har regler om habilitet, bestemmelser om saksbehandling og saksbehandlings tid, om 
forvaltningens veiledningsplikt, bestemmelser om taushetsplikt og om hvordan saker skal 
forberedes når det skal treffes enkeltvedtak og om plikten til begrunnelse av vedtak. 

§11 Veiledningsplikt 

«Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. 
Forvaltningsorganet som behandler saker med én eller flere private personer, skal av eget 
initiativ, vurdere partenes behov for veiledning. Forvaltningsorganet bør også peke på 
omstendigheter som i det konkrete tilfelle særlig kan få betydning for resultatet».  I denne 
konkrete saken ba den berørte parten sammen med advokaten, om et avklarende møte med 
ordfører og leder av helse og omsorgsutvalget før behandlingen av saken. Dette ble avvist av 
ordføreren med begrunnelse av «at det ville bli uryddig « 

Spørsmål : Hvordan forklarer ordføreren dette sett i lys av §11 i forvaltningsloven ? Og hva 
har kommunen gitt av veiledning i denne saken som kunne hatt positiv innvirkning på 
utfallet av saken ? 

§13 Taushetsplikt 

«Enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre 
får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om 
personlige forhold og andre forhold som blir personlige.» 

Spørsmål : Hvordan forklarer ordføreren dette at  varaordføreren og samtidig lennsmannen i 
samme person , har hatt klare brudd på taushetsplikten i hans kontakt med pressen i denne 
saken ? Vi viser spesielt til opplysningen om fengselstraff og antatt  nytt tilfelle av brudd på 
utlendingsloven. Dokumenter som er stemplet med  u.off §13 ble av han nevnt i pressen 
med innhold. Hvordan stiller ordføreren seg til dette ? 

 

 



§ 17 Forvaltningsorganets utrednings og informasjonsplikt ( se også § 11 ) 

« Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det 
gjelder dokumenter og muntlig opplysning som ved  møter o.l.» 

Spørsmål : Hvordan forklarer ordførerendet faktum at dokumenter til helse og 
omsorgsutvalget var for det meste fraværende  da møtet ble innkalt med én dags varsel ? 
Representanter i utvalget måtte be om utsettelse av møtet og om å få dokumentene til 
saken. Og hvordan ser ordføreren på  møtet som parten ba om i denne sammenhengen ? Se 
§11. 

 

§ 24   Enkeltvedtak skal grunngis. 

§ 25   Begrunnelsens innhold. 

« Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at 
vedtaket treffes. I begrunnelsen skal det  vises til de regler vedtaket bygger på og vedtaket 
skal i begrunnelsen også gjengi problemstillingen vedtaket bygger på. De hovedhensyn som 
har vært avgjørende  ved utøving av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes. « 

Spørsmål : Hvordan forklarer ordføreren det faktum at vedtak i denne saken ikke inneholder 
begrunnelse av noe slag ? Spesielt viktig er det i denne saken at forvaltningens utøvelse av 
skjønn ( jfr også §19 i lov om serveringsvirksomhet ) bør nevnes i vedtaket. Hva tenker 
ordføreren om dette ? Ser ordføreren herved for seg noen mulighet til å vurdere saken 
annerledes ved en ny behandling ? 

Rødt Fauske                                                                                                14.06.20 
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