Styreleder for foretak må bo i kommunen
En dårlig regel at styreledere i kommunale foretak må være bosatt i kommunen,
mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Styret i et kommunalt foretak er et folkevalgt organ, og da gjelder også reglene om
valgbarhet, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
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Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Bernt har utgitt en rekke bøker
innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett. Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til
en kraftig fornying av kommuneloven i 1992. Bernt har også stor kunnskap om blant annet
offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Styreleder for et kulturhus som er organisert som et kommunalt foretak, er innstilt til
gjenvalg av valgkomiteen. Kommuneadvokaten oppdager at han er bosatt i
nabokommune og gir beskjed om at da er han ikke valgbar. Kan det være riktig at det
gjelder et krav om at man er bosatt i kommunen også ved valg til et slikt styre? Dette
virker ufornuftig og urimelig.

Bernt svarer
Dette er ikke så lett å finne svar på i loven, men kommuneadvokaten har nok rett. I
kommuneloven § 65 nr. 3, første setning, står det at styret velges av kommunestyret
selv, noe som betyr at styret er et folkevalgt organ etter kommuneloven, og at
reglene om valgbarhet til slike organer gjelder også her. I bestemmelsen om
valgbarhet ved slike valg, § 14, sies det i nr. 2 at den som har tapt stemmerett i
kommunen, er utelukket fra valg til alle folkevalgte organer. Her står det riktignok
egentlig bare at den som har hatt og mistet sin stemmerett i kommunevalget - altså i
praksis ved utflytting fra kommunen, er utelukket fra valg, men det er klart at det
samme må gjelde den som aldri har bodd her.
Jeg er helt enig med deg i at dette er en dårlig regel for kommunale foretak.
Styrene for slike foretak burde i det hele ikke velges på samme måte som
politiske utvalg, med forholdsvalg og krav som at man er bosatt i kommunen. De
burde i stedet velges samlet ved flertallsvalg, og altså uten krav om bopel kommunen
for medlemmene.

