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I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder
forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal fremgå av
møteboken, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny
bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at
allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale
organer har fattet vedtak?
SVAR:
I § 30 nr. 3 i dagens lov står det bare at «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle
folkevalgte organer», og at «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler
om føring av møtebok.» Men det framgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 42, 1991–92, s. 132,
som viser til NOU 1990:13) at man forutsatte at møteboken føres i overensstemmelse med
etablerte prinsipper for slike opptegnelser. Dette innebærer, uttalte utvalget, «at møteboka
minimum bør inneholde følgende:
– tid og sted for møtet
– hvem som møtte og hvem som var fraværende
– hvilke saker som ble behandlet
– alle framsatte forslag og avstemningsresultatet».
Forslaget til § 11–4 i ny kommunelov innebærer at disse kravene tas inn i selve loven, og er i
hovedsak en videreføring av det som er gjeldende rett i dag.
På ett punkt er imidlertid det nye lovforslaget en viktig presisering. Til nå har det vært en viss
usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at
«avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal framgå av møteboken. Her har det vel ikke
vært uvanlig at man bare refererer stemmetallene, ikke hvem som har stemt for hva. Men
denne praksis måtte etter min mening bare kunne følges hvis ikke noe medlem av det
folkevalgte organet forlangte protokollering av hvem som stemte hva. I proposisjonen til ny
lov foretar så departementet en presisering av forståelsen av kravet om nedtegning av
«avstemningsresultatet»:
«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av
avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av
møteboken».
Slik må da bestemmelsen om dette i den nye kommuneloven forstås. Hvorvidt dette også er
et krav etter dagens kommunelov, må vi derimot anse som usikkert.

