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Spørsmål nr. 12 (2019) 
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Ordfører  
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13.12.2019 
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Ulf Erik Knudsen (FrP) har stilt spørsmål til ordfører. Spørsmålet besvares i formannskapets møte 17. 
desember  
 
Spørsmål 

1. Behovet for å avklare regler for avstemming i budsjettsaker. Viser til gårsdagens uenighet om 
dette. 
  

2. Ordførerens plikt til å svare på spørsmål fra representanter - det vises til mitt spørsmål til 
ordføreren i forrige formannskap og Øystein Luritzens spørsmål til ordfører i kommunestyret - 
som begge ikke ble besvart i møtet. Det kan her synes å være en forskjell på kommunens 
reglement og loven. Forholdet er tidligere tatt opp med ordfører i gamle Drammen og 
daværende kommuneadvokat som i et bystyremøte bekreftet at ordfører plikter å avgi svar på 
spørsmål uten hensyn til tidsfrister - men at om ordfører får spørsmål "over bordet" kan det ikke 
forventes komplett /utfyllende svar.  

 
3. Behov for å avklare hva man faktisk legger opp til mht spørsmål i begynnelsen av 

kommunestyremøter. FrPs tolkning var at det skulle legges opp til at man kunne komme med 
spontane spørsmål.  
  

Svar på spørsmål nr. 1 
I kommunestyret 10. desember ble det tydeliggjort at vi har ulik erfaring mht. votering i budsjettsaker. 
Jeg deler synet til representant Knudsen om at politisk nivå må ha en omforent forståelse av voteringen 
i budsjettsaker, da fortrinnsvis før budsjettmøtet. Med formål om å klarlegge lovforståelsen vil jeg be 
om at rådmannen søker avklaring hos fylkesmannen. I forlengelsen av dette vil jeg i 2020 ta initiativ til at 
vi drøfter temaet i et gruppeledermøte.  
 
Svar på spørsmål nr. 2 og 3 
Representant Knudsen har rett i at kommuneloven § 11-2 fjerde ledd åpner for at medlemmer av et 
folkevalgt organ kan rette forespørsler til leder i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten. Det er 
likevel ikke krav om et utfyllende svar i møtet. Når spørsmål stilles «over bordet» vil det i mange tilfeller 
være klokt å utsette svaret til neste møte. Det kan ikke forventes at møteleder skal svare utfyllende på 
uforberedte problemstillinger.  
 
Hvis målet er å få et svar som belyser spørsmålet, bør man se hen til § 6.3.2 i vedtatt reglement og 
sende spørsmålet skriftlig 3 virkedager før aktuell møtedato. I denne sammenheng minner jeg om at 
spørsmål skal sendes til politikerpost@drammen.kommune.no og ikke til min e-postadresse.   
 
I kommunestyrets måte 10. desember misforsto jeg at representanten Lauritzen ønsket å komme med 
en forespørsel i møtet, det beklager jeg. Jeg oppfattet det dithen at han etterlyste et svar på et spørsmål 
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som var sendt inn på forhånd. Når det gjelder spørsmålet fra representant Knudsen i formannskapet 19. 
november ble det gitt et foreløpig svar i møtet. Etter avtale med spørsmålsstiller ble spørsmålet deretter 
skriftlig besvart på politikkportalen.  
 


