Møter i lovens gråsone
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Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt
utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
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SPØRSMÅL: Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om
gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I
stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved
at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte
saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her
måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart
atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.
Er det lovlig å holde slike lukkede møter på denne måten underveis i kommunestyrets
saksbehandling? Vil det bli ryddet opp i dette i den nye kommuneloven?
SVAR: Her er vi klart nok i en gråsone. Gruppemøter i det enkelte parti faller utenfor loven,
og det samme gjør som alminnelig utgangspunkt politiske forhandlingsmøter mellom
representanter for ulike partigrupper. Når man holder møte der representanter fra alle partier
deltar, blir dette likevel vanskeligere. Det kan oppfattes som etablering av en type rådgivende
underutvalg der man langt på vei avgjør realiteten i saken.
Jeg vi likevel holde fast ved at det avgjørende her er skillet mellom politiske forhandlinger og
kommunal saksbehandling, slik at et møte bare er et møte i kommunelovens forstand der det
så å si har «kommunens stempel» på seg, fordi det initieres eller holdes med medvirkning av
administrasjon eller ordfører. Jeg vil derfor tro at en slik samling for «politisk hestehandel» vil
falle utenfor loven så lenge ikke kommunens eget apparat – ordfører eller noen fra
administrasjonen – er involvert.
Kommuneloven 2018 definerer antakelig slike møter som klart utenfor loven, se den
uttømmende oppramsingen av folkevalgte organer i § 5–1 og av andre kommunale organer i
§ 5–2.
Hvorvidt en slik fremgangsmåte er ønskelig, eller egnet til å svekke tilliten til de politiske
beslutningsprosessene, er det i siste hånd velgerne som må ta stilling til.

