Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
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Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?

Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.

