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Kontrollutvalget: Søgne kommune brøt loven to ganger
Administrasjonen har gjort seg skyldig i to klare lovbrudd, slår
kontrollutvalget i Søgne fast.
JANNE BIRGITTE PRESTVOLD
OPPDATERT: 30.JAN.2018 14:36
PUBLISERT: 30.JAN.2018 14:36
ABONNENT

SØGNE: Kommuneloven ble brutt da ordførerens innstilling til
kommunestyret ble trukket, og arkivloven ble brutt da et dokument
ble forsøkt fjernet fra arkivet.
Les mer: Dokumenter med rådmannkritikk forsvant fra
arkivet

– Dette er en vanskelig sak fordi det er så mange detaljer, men det er
slått fast her i dag at det er en veldig alvorlig sak. Vi må ha for øye de
overordnede prinsipper, om lovbrudd og uheldig praksis, sa Peder
Johan Pedersen (SV), nestleder i kontrollutvalget.

– Viktig å få fram lovbrudd
– Utsendingen som ordfører sto bak var helt legitim og på sin plass.
Å trekke hennes innstilling tilbake, er et uheldig brudd på
kommuneloven. Når det gjelder arkiveringen av notatet fra 13. juni,
er det også et brudd på loven. Lovbrudd i begge forhold er det viktig
å få fram, sa Pedersen.

Peder Johan Pedersen (SV) er nestleder i kontrollutvalget i Søgne, og slo fast at saken var meget alvorlig for
kommunens administrasjon.
Arkivfoto Reidar Kollstad

Saken som var til behandling i kontrollutvalget tirsdag har
sammenheng med at et saksfremlegg ordføreren hadde sendt ut i

forbindelse med kommunesammenslåingen, ble trukket tilbake av
formannskapssekretæren.
Rådmannen skal ha bedt henne gjøre det.
Sekretær Alexander Etsy Jensen oppsummerte utvalgets
konklusjon i tre punkter:
•
•
•

Ja, ordfører kan være saksbehandler.
Nei, rådmannen kan ikke trekke en sak. Det kan heller ikke ordfører eller
andre, det kan kun organet selv.
Med hensyn til arkivering av dokumentet, så har det ikke skjedd i henhold
til regler og rutiner, og det er rådmannens ansvar.

Marianne Bakke Meiholt (Ap) stilte rådmann Kim Høyer Holum flere kritiske spørsmål om lovbruddene begått av
administrasjonen.
Janne Birgitte Prestvold

– Ikke en kjempestor feil
– Jo mer jeg leser av denne saken, desto sterkere blir min mistanke
om lov og regelbrudd. Vi jobber for kommunestyret, og det er vår

plikt å varsle dem, sa Marianne Bakke Meiholt (Ap), og stilte
følgende spørsmål til rådmannen:
– Var du klar over at du ved å trekke saksfremlegget, eller
den du ga i oppdrag å gjøre det, brøt loven?
– Saken var sendt ut uten å bli godkjent av meg. Jeg trakk ikke
saken, men ville rette opp feil. Vi sender ut 3-400 saksfremlegg i
året, og innimellom foregår det rettelse, det er ikke uvanlig. Det er
klart vi kunne hatt en bedre dialog, men dette er ikke en kjempestor
feil, og noe formannskapssekretæren løste på en best mulig måte.
Regelverket som sådan er vi ikke uenige i, svarte Kim Høyer Holum.

Rådmann Kim Høyer Holum og avdelingsleder Dag Morten Frantzen i administrasjonsavdelingen ble utsatt for krass
kritikk av sin handlemåte i saken.
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– Forsøk på å forkludre fakta

Utvalgets leder Jan Stubstad (Uavhengig) ville ha svar fra
rådmannen om han var enig eller ikke enig i at han etter loven ikke
hadde lov til å trekke saksfremlegget.
Kim Høyer Holum gjentok da at ordføreren ikke kunne legge fram et
saksfremlegg med rådmannens innstilling, uten at han hadde
godkjent det. Han mente også at alle tre ordførerne i K3 måtte være
enige i innstillingen.
– Dette gjaldt kun Søgne, og handlet om å velge tre personer til et
forhandlingsutvalg. Å si noe annet er en grov bommert og et forsøk
på å forkludre de faktiske forhold, påpekte ordfører Astrid Hilde
(Ap), som også var i møtet.
– Er du enig i at det er begått et lovbrudd, spurte Jan
Stubstad rådmannen.
– Jeg er enig i forståelsen av loven, svarte Kim Høyer
Holum.

Jan Stubstad (Uavhengig) leder kontrollutvalget i Søgne.
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– Ikke kritikkverdig av ordfører
Utvalget gikk så videre til å se på den andre delen av saken, som
gjelder forsøk på sletting av et arkivert dokument.
Dette handler om et notat fra 13. juni til formannskapssekretæren,
med kopi til rådmannen, hvor Astrid Hilde kritiserte
fremgangsmåten da saksfremlegget ble trukket, og ber om at det
ikke gjentar seg.
– Vi skal ta stilling til teksten i mailen, om den var ok eller
kritikkverdig. Det er sagt fra rådmannens side at dette var
kritikkverdig overfor en ansatt, forklarte Jan Stubstad.
– Jeg kan ikke se at det er noe kritikkverdig fra ordførerens side,
annet enn at hun ikke ønsker en gjentakelse av at en innkalling til et
viktig møte blir forkludret, sa Marianne Bakke Meiholt.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) sa i møtet at rådmann Kim Høyer Holum forsøkte å forkludre fakta i saken.
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– Rar forvaltningspraksis
Etter dette fulgte en meningsutveksling mellom utvalgsleder,
organisasjonssjef og avdelingsleder om hvem som hadde ansvar for
hva i arkivet, og om noen av de med personalansvar etter arkivloven
hadde mulighet til å overprøve arkivets fagleder.
Det var avdelingsleder Dag Morten Frantzen som fjernet notatet fra
arkivet etter at det var sendt dit og arkivert.
– Hvilken forvaltningspraksis legges til grunn når et dokument blir
fjernet fra arkivet med den begrunnelse å skape ro i en sak? Det er
en rar forvaltningspraksis. Gir arkivloven sånne muligheter, ville
Marianne Bakke Meiholt vite.

Kontrollutvalget i Søgne rettet krass kritikk mot administrasjonens fremgangsmåte da et dokument ble fjernet fra
arkivet, og slo fast at både kommuneloven og arkivloven var brutt.
Janne Birgitte Prestvold

– Personalmessige hensyn
Administrasjonen, ved rådmann Kim Høyer Holum,
organisasjonssjef Gustav Skretting og avdelingsleder Dag Morten
Frantzen, argumenterte for at notatet ble midlertidig tatt ut av
arkivet fordi det var en personalsak. Det var fordi det inneholdt
kritikk av formannskapssekretærens fremgangsmåte, og det var
uklart hvordan det skulle arkiveres, forklarte de.
– Det er ikke sånn at vi overprøver det arkivfaglige, men av og til er
det personalmessige hensyn, sa Gustav Skretting.
At ikke ordføreren ble informert om at hennes notat ble fjernet, ble
forklart med at de ikke fikk tak i henne.

– Det er slått fast at dette ikke er en personalsak. En kan
ikke ta et dokument ut av systemet fordi det er ubehagelig,
sa Jan Stubstad.

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene
i kommuneloven og arkivloven i tilknytning til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for
kommunestyret og legge frem egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til
ordførers innstilling. Dette må komme i form av
tilleggsbemerkning til saken. Hverken rådmann eller ordfører kan
trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til organet.
Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes,
utsettes eller behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av
håndteringen av innkalling til møte 12.06.17, ble notatet først
registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette
dokumentet som utgått er etter kontrollutvalgets oppfatning ikke
gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar,
rollefordeling og behov for kommunikasjon ikke synes klart for
administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
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Lovbrudd på lovbrudd på lovbrudd og ingen konsekvenser for de som begår lovbruddene. Når skal politikerene ta kontroll på det som skjer på rådhuset?

