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Sakliste
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

Sakstittel
Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2018.
Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Sekretariatet orienterer - møteoffentlighet, møtebok og lukking av møter.
Forslag til enhetsbesøk og studietur for utvalget i 2019.
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for
2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/158 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk
og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor, jf. kommuneloven § 77 nr. 4 og
forskrift om kontrollutvalg i kommune eller fylkeskommune § 6.
Oppdragsansvarlig revisor for Trøndelag fylkeskommune vil orientere kontrollutvalget om
plan for gjennomføring (strategi) av regnskapsrevisjon for 2018.
Revisor vil videre redegjøre for status for den løpende revisjonen for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
19/16 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Plan for selskapskontroll 2019-2020
Saksutredning
Kontrollutvalget har tilgjengelige ressursers til å bestille både forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2019. Selskapskontrollen kan gjennomføres som eierskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon
I henhold til plan for forvaltningsrevisjon gjenstår følgende prioriterte områder:
1.
2.
3.
4.

Miljøpakken – arbeid med fysisk infrastruktur (Trondheim)
Kompetanse i gjennomføringen av spesialundervisning
Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB og Statens vegvesen
Varslingsrutiner

Det vises til vedlagt plan for beskrivelse av det enkelte prosjekt.
Kontrollutvalget har videre fått delegert fra fylkestinget å gjøre endringer i planperioden.
Utvalget kan derfor endre prioriteringsrekkefølgen samt vurdere om en eller flere av de
uprioriterte områdene kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon.
Selskapskontroll
I henhold til plan for selskapskontroll gjenstår følgende prioriterte selskaper:
1.
2.
3.
4.
5.

Blått kompetansesenter AS
Filminvest AS
Midtnorsk Filmsenter As
Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS
Turnéteatret i Trøndelag AS

Det vises til vedlagt plan for beskrivelse av det enkelte prosjekt.
Kontrollutvalget har videre fått delegert fra fylkestinget å gjøre endringer i planperioden.
Utvalget kan derfor endre rekkefølgen på listen.
Sekretariatet mener det kan være noe knapp tid for revisjonen å legge frem prosjektplaner til
møtet 12.2.2019, men det bør være tilstrekkelig tid å be om prosjektplan til møtet 19.3.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget må på selvstendig grunnlag drøfte om en bestilling skal avvike fra den prioriterte
rekkefølgen. Utvalget må i så fall vurdere hvilke områder som anses som mer aktuelle.
Utvalget oppfordres videre til å bestille én forvaltningsrevisjon og én selskapskontroll med
bakgrunn i gjeldene planer i dette møte. Utvalget bør videre be revisjonen utarbeide

prosjektplan(er) til kontrollutvalgets møte i mars.
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Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden legge fram en plan for forvaltningsrevisjon1
for fylkestinget. Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens
virksomhet, der behovet for forvaltningsrevisjon blir identifisert.
Forvaltningsrevisjon er enkelt sagt en undersøkelse av om administrasjonen iverksetter
politiske vedtak, følger lov- og regelverk og driver en effektiv forvaltning.

Kontrollutvalget har gjennom arbeidet med den overordnete analysen kommet fram til 12
områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon, hvorav seks foreslås gjennomført i prioritert
rekkefølge. De øvrige kan gjennomføres dersom noen av de prioriterte undersøkelsene av
ulike årsaker går ut, eller forutsetningene for undersøkelsen endres.
Det er tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling mellom ulike områder av
fylkeskommunens virksomhet, slik at områder der det har vært gjennomført lite
forvaltningsrevisjon tidligere år prioriteres.
For hver forvaltningsrevisjon er det foreslått hvordan undersøkelsen kan innrettes. Dette er
bare ikke bindende for gjennomføringen. Den endelige utformingen av undersøkelsene skjer i
dialog mellom kontrollutvalget og revisor.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
1. Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg
Trøndelag fylkeskommune har planer for å investere flere milliarder i bygg og
fylkesveier de kommende årene. Det blir viktig å unngå at offentlige midler brukes til å
betale aktører som driver arbeidslivskriminalitet. En forvaltningsrevisjon bør derfor
belyse hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt for å unngå arbeidslivskriminalitet,
om de etterleves og den eventuelle effekten av tiltakene.
2. Effektivitet i saksbehandlingen (kulturminnevern)
Fylkeskommunen har det forvaltningsmessige ansvaret for de fleste kulturminner som
er fredet etter kulturminneloven. Tiltakshavere som har behov for avklaringer om
hvordan de skal forholde seg til kulturminner har behov for rask respons, enten det
gjelder funn av kulturminner, eller behandling av søknader om tilskudd. En
forvaltningsrevisjon kan belyse om fylkeskommunens saksbehandling på
kulturminneområdet er effektiv og i tråd med god forvaltningsskikk.
3. Miljøpakken – arbeid med fysisk infrastruktur (Trondheim)
Miljøpakken er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune
og Samferdselsdepartementet. Bane Nor og Statens vegvesen er også involvert via
bymiljøavtalen. Miljøpakken driver infrastrukturprosjekt innen vei, kollektivtrafikk, miljø,
sykkel, støy og gåing, og er således det viktigste virkemiddelet for utvikling av
samferdselsløsninger i og rundt Trondheim. For at fylkeskommunen skal lykkes med
målsetningene på samferdselsområdet er det viktig at samarbeidet er hensiktsmessig
organisert. En forvaltningsrevisjon kan belyse om organiseringen av Miljøpakkens
sekretariat er i tråd med fylkeskommunens målsetninger og om samarbeidet støtter en
effektiv gjennomføring av utbygging av infrastruktur.
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Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §10.

4. Kompetanse i gjennomføringen av spesialundervisning
Spesialundervisning gis etter enkeltvedtak, disse bygger i sin tur på en sakkyndig
vurdering. Er spesialundervisningen i samsvar med vedtaket? En forvaltningsrevisjon
kan undersøke i hvilken grad vedtakene om spesialundervisning følges.
Forvaltningsrevisjonen kan for eksempel belyse om elevene får undervisning av
kompetent personale, om elevene får det tildelte antall timer med undervisning og om
undervisningen gis i en form som er tilpasset den enkelte elev.
5. Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB og Statens vegvesen
Fylkeskommunens innkjøpsstrategi skal gjelde for AtB, og for Statens vegvesen når
SVV utfører arbeid på vegne av fylkeskommunen. En forvaltningsrevisjon bør belyse
hvordan innkjøpsstrategien implementeres i de to organisasjonene. Det vil være mest
aktuelt å undersøke implementeringen av elementene som avviker fra de respektive
organisasjonenes egne innkjøpsstrategier. Forvaltningsrevisjonen er mest aktuelt mot
slutten av planperioden, når strategien har fått virke en tid.
6. Varslingsrutiner
Fylkeskommunen skal i løpet av våren 2018 utarbeide rutiner for varsling.
Arbeidstakernes rett til å varsle gjelder likevel uavhengig av de organisatoriske
endringene som skjer i forbindelse med fylkessammenslåingen. En forvaltningsrevisjon
av varsling i fylkeskommunen kan klargjøre hvordan fylkeskommunen håndterer
varsling i en situasjon der det ikke foreligger rutiner og retningslinjer. Alternativt kan
undersøkelsen legges til slutten av planperioden og undersøke hvordan
varslingsrutinene fungerer på fylkeskommunens virksomheter.

Uprioriterte områder
IKT-anskaffelser
Fylkeskommunen har foretatt flere større IT-anskaffelser i forbindelse med
fylkessammenslåingen. En forvaltningsrevisjon kan belyse om lov og forskrift for offentlige
anskaffelser er fulgt i disse anskaffelsene. Det er også mulig å be revisjonen undersøke
arbeidet som skal sikre at anskaffelsene dekker brukernes behov, for eksempel i hvilken grad
det er lagt til rette for at brukerne deltar i arbeidet med kravspesifikasjonene og hvilke
behovsvurderinger som er foretatt forut for anskaffelsene.
Spesialundervisning i overgang mellom ungdomsskole og videregående skole
Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole medfører at fylkeskommunen får
ansvaret for opplæringen, den medfører også en risiko for tap av informasjon om elevens
behov for tilrettelegging og bistand. I hvilken grad har ungdomsskolene og de videregående
skolene og et system for informasjonsutveksling og for å ivareta elevenes behov for
tilrettelegging fra skolestart? Aktuelle problemstillinger kan være saksbehandlingstid og
involvering av elev og foresatte i saksbehandlingen.
Psykososialt miljø
De videregående skolene har fått strengere krav til skolemiljøet gjennom nye bestemmelser i
opplæringsloven, blant annet i form av aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt psykososialt
skolemiljø. I hvilken grad etterlever skolene regelverket? En forvaltningsrevisjon fra 2016
indikerer at det fattes for få enkeltvedtak i saker som angår mobbing. En undersøkelse av
temaet kan rettes inn mot håndteringen av enkeltsaker, en annen mulighet er å se på én eller
et utvalg skoler og undersøke hvordan skolene håndterer varsler om dårlig psykososialt miljø.
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Effektivitet og kostnadsnivå i tannhelsetjenesten
Ifølge KOSTRA-tall er det forskjeller i effektivitet, kostnadsnivå og tilbud til prioriterte grupper
mellom nord og sør i det nye fylket. En undersøkelse av området bør peke på årsaker til de
nevnte ulikhetene og gi svar på om fylkeskommunens organisering av tjenesten legger til rette
for en effektiv tjeneste. Det kan også være aktuelt å få en vurdering av om det forebyggende
arbeidet er i tråd med lovverket.
Kompetanse på avgiftsområdet
Revisjonen har avdekket feil i forbindelse med salg av elevarbeid på de videregående skolene.
En forvaltningsrevisjon kan kartlegge omfanget av slikt salg, om det skjer i tråd med gjeldende
regelverk og om medarbeiderne på skolene har nødvendig kompetanse for å følge reglene.

4

Trøndelag Fylkeskommune

Plan for selskapskontroll
2019-2020

Selskapskontroll og kontrollutvalgets ansvar
Kontrollutvalget har ansvar for at det blir utført selskapskontroll1 Dette er en kontroll av
forvaltningen av fylkeskommunens selskaper og/eller av fylkeskommunens interesser i
selskapene.
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontroll. Planen skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger2. Denne planen er basert på en slik analyse, gjennomført
av Konsek Trøndelag IKS.
Eierskap og eierstyring i Trøndelag fylkeskommune.
Fylkeskommunen legger en tilpasset versjon av KS' anbefalinger om eierstyring til grunn for
utøvelsen av eierskapet3. Dette innebærer at man ikke har en egen strategi for samtlige
selskaper. For noen av selskapene blir fylkeskommunens eierstrategi i disse behandlet
politisk i en årlig samlemelding, mens for andre selskaper blir dette lagt fram for politisk
behandling i egne saker. Fylkesutvalget har fått fullmakt til å selge selskaper der det ikke
lenger er behov for fylkeskommunens involvering.
Plan for selskapskontroll 2019
Fylkestinget vil i 2019 gjennomføre eierskapskontroll i ett eller flere av disse selskapene:
1.
2.
3.
4.
5.

Blått kompetansesenter AS
Filminvest AS
Midtnorsk Filmsenter As
Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS
Turnéteatret i Trøndelag AS

Kontrollutvalget blir enig om omfanget av eierskapskontrollen i dialog med revisjon MidtNorge.
Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon brukes av samme revisjonsressurs. Kontrollutvalget
gjør løpende prioriteringer mellom de to kontrollformene for å få best mulig utnyttelse av
ressursene.
Gjennomføring
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll på bakgrunn av denne planen. Revisjon Midt-Norge
er fylkeskommunens revisor og utfører selskapskontroll etter bestillinger fra kontrollutvalget.
Rapportering
Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget etter hver selskapskontroll, kontrollutvalget
rapporter løpende om resultatene til fylkestinget.
Pågående selskapskontroll
Vigo IKS – pågående
MiST – pågående
Steinkjerhallen - pågående

1
2

3

Jf. kommuneloven §77-5.
Jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.

13.6.2018, sak 77/18.
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Utført selskapskontroll 2013-2017
De siste fem årene har Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført disse
selskapskontrollene:
2013
2014
2015
2015
2017
2017
2017

AtB AS
Medtech Trondheim AS
Selskapskontroll bomvegselskaper (avbrutt etter forundersøkelser)
NTE Holding AS
Trondheim bussterminal AS
Museet Midt IKS
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
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Sekretariatet orienterer - møteoffentlighet, møtebok og lukking av
møter.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/201 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Klagebehandling - praksis rundt felles gruppemøte
Uannonsert møte - behandling i formannskap
Uannonsert møte - behandling i arbeidsgruppe
Budsjettseminar var møte
Lukking av møte og føring av møtebok
Sammenkomst mellom ordfører og gruppeleder var møte
Saksutredning
Hovedregelen i norsk offentlig forvaltning er organet behandler sine saker i møte, jf.
kommuneloven § 30 nr. 1.
Det skal føres møtebok (protokoll) fra behandlingen i møtet, jf.§ 30 nr. 3
Alle som ønsker det, skal kunne være tilstede i møtene i folkevalgte organer jf.
kommuneloven § 31 første ledd.
Bestemmelsene i §§ 30-31 gjelder for blant annet fylkesting, kommunestyre, formannskap,
faste utvalg eller nemnder, jf. § 29.
I enkelte tilfeller skal eller kan organet likevel vedta å lukke møtene for offentligheten. Dette
er regulert i kommunelovens § 31. Lukking av møtene skal protokollføres med fullstendig
lovhenvisning, slik at det klart og tydelig framgår hvilken lovhjemmel lukkingen er begrunnet
med.
I tilfelle organet møtes uten at grunnleggende regler for innkalling, møtegjennomføring med
mer, og organet fatter vedtak i et slikt ulovlig innkalt møte, vil vilkåret om at det foreligger et
ugyldig vedtak etter fvl. § 41 alltid anses oppfylt.
For andre prosedyrefeil må feilen være av en slik karakter at man ikke kan se bort fra at
feilen har påvirket vedtakets innhold, jf. fvl. § 41.
Det foreligger et møte når organet er samlet og behandler saker. Begrepet 'møte' skal tolkes
i vid forstand. Det er ikke et vilkår at det skal treffes vedtak, det er tilstrekkelig at organet
drøfter en sak som hører inn under de oppgaver organet har i henhold til lov, forskrift,
delegert myndighet mv, jf. Prop. 152 L (2009-2010) (s.44 – kap.11).
At et organ møtes i "skjul" bryter med møteoffentlighetsprinsippet selv om organet ikke fatter
vedtak, § 30 nr. 1. Om organet er lovlig innkalt, men ønsker å lukke møte for andre, må det
foreligge hjemmel i lov for å lukke møtet.
Det er mange eksempler på at organer møtes og drøfter saker, som samtidig prøver å
definere seg bort ifra møteoffentlighetsprinsippet og de grunnleggende og demokratiske
prinsipper. Bare hos sivilombudsmannen er det registrert 158 saker som angår
møteoffentlighetsprinsippet. Antall saker registrert hos de ulike fylkesmenn er ikke undersøkt,

men må antas å være vesentlig høyere.
Vedlagt følger et lite utvalg av ulike typetilfeller som sivilombudsmannen og Fylkesmannen i
tidligere Sør-Trøndelag har uttalt seg om.
Oppsummering
Er organet samlet og drøfter saker som ligger inn under de oppgaver organet har, avholder
organet et møte i lovens forstand. Ønsker organet og drøfte saker i hvor offentligheten ikke
har tilgang (lukket møte) må organet ha hjemmel til å lukke møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer utvalget å ta redegjørelsen til orientering. Utvalget må gjerne stille
oppfølgingsspørsmål til både saksfremlegget og til vedlegg.
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Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune - Sivilombudsmannen

Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune
7.5.2015 (2015/91)

Formannskapet i kommunen avholdt 2. oktober 2014 et
lukket møte på et hotell. Møtet ble ikke annonsert på forhånd.
Formålet med møtet var å drøfte om det var politisk dekning
for å innlede en prosess for å avslutte rådmannens
arbeidsforhold. Ombudsmannen har kommet frem til at dette
var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommuneloven §
30 nr. 1 og kommunelovens regler for lukking og føring av
hjemmelen i møteboken skulle ha vært fulgt.
Uttalelse
Klagen til ombudsmannen og undersøkelsene herfra
Vegard Venli klaget på vegne av Kommunal rapport til ombudsmannen over manglende
møteoffentlighet i forbindelse med et møte formannskapet i Herøy kommune hadde om
rådmannens arbeidsforhold. I klagen fremholdt Venli at møtet måtte anses som et møte i et
folkevalgt organ i henhold til kommuneloven, og derfor skulle ha blitt gjort kjent «på en
hensiktsmessig måte», jf. kommuneloven § 32. Klager opplyste at møtet ikke hadde funnet sted
på det faste møterommet på rådhuset, men på et hotell og at det ikke forelå møteinnkalling,
saksdokumenter eller protokoll fra møtet.
Ombudsmannen ba kommunen om å redegjøre for om det ble avholdt et møte i formannskapet
2. oktober 2014 om rådmannens ansettelsesforhold. Kommunen ble videre bedt om en
vurdering av om møtet var å anse som et møte i folkevalgt organ i medhold av kommuneloven i
lys av ombudsmannens tidligere uttalelser. Videre ble kommunen bedt om å redegjøre for om
møtet gjaldt «en arbeidstakers tjenstlige forhold» og derfor skulle ha vært holdt for lukkede i
henhold til kommuneloven § 31 nr. 3.
Herøy kommune (v/ advokat Frode Lauareid i KS) bekreftet at møtet hadde funnet sted og
beskrev det slik:
«Det som skjedde i Herøy, var at ordførar tok ein utsjekk med dei som er medlemmer i
formannskapet om det var nokon som ville vera kritiske til at han tok kontakt med
rådmannen for å avklara om det var mogleg å få avslutta arbeidsforholdet hans.»

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/manglende-moteoffentlighet-i-heroy-kommune/
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Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune - Sivilombudsmannen

Kommunen svarte videre at den ikke anså møtet for å være omfattet av kommuneloven
ettersom formannskapet i denne saken ikke hadde vedtakskompetanse. Rådmannens
arbeidsforhold er underlagt kommunestyret og var heller ikke delegert til formannskapet i Herøy
kommune. Kommunen skrev følgende om dette:
«Det er altså berre kommunestyret som har ei rolle her. Det kan difor ikkje stillast opp eit
lovkrav om at dersom medlemmer av formannskapet ønskjer ei drøfting av
arbeidsforholdet til rådmannen, så kan dette berre skje i møte. Tvert om, eit møte i
formannskapet om dette vil ikkje ha nokon formell verdi, fordi dette temaet ligg utanfor
kompetanseområdet til formannskapet.»
Om en eventuell lukking av møtet i henhold til kommuneloven § 21 nr. 3 skriver kommunen at:
«Dersom kommunestyret vert bede om å gjera vedtak om rådmannen skal seiast opp eller
ikkje, så meiner Herøy kommune denne paragrafen er slik å forstå at då skal møtet
lukkast. Det er ikkje noko alternativ å ta denne type saker for opne dører.»
Kommunal Rapport skrev i merknader til kommunens redegjørelse at vedtakskompetansen til et
folkevalgt organ ikke bør være avgjørende for om kommunelovens møtebegrep skal komme til
anvendelse – alternativet er at formannskapet kan drøfte alle saker der de ikke har
vedtakskompetanse bak lukkede dører. Videre viste Kommunal Rapport til at det er vanskelig å
se det slik at formannskapets drøftelser i møtet ikke kk noe betydning for den videre
behandlingen av denne saken i kommunestyret – møtet utgjorde derfor et ledd i den politiske
beslutningsprosessen.

Ombudsmannens syn på saken
1. Hvorvidt møtet var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommuneloven
Det følger av kommuneloven § 30 nr. 1 at «(f)olkevalgte organer behandler sine saker og treffer
sine vedtak i møter.» Møtene skal etter kommuneloven § 31 nr. 1 som hovedregel holdes for
åpne dører og «skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte», jf. kommuneloven § 32 nr. 3.
I sak 2010/2939 uttalte ombudsmannen følgende om hensikten bak bestemmelsene om
møteoffentlighet i folkevalgte organer og hva som skal til for at et møte er å anse som et møte i
lovens forstand:
«En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i lovens forstand når det er
fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for
å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det
etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. Tilsvarende vil det etter
kommuneloven § 30 foreligge plikt til å behandle slike saker i møter. Rent sosiale samvær
eller andre uformelle sammenkomster med andre formål enn å gjennomføre
saksbehandling, f.eks. selskapelige eller opplæringsmessige formål, vil ikke kunne
karakteriseres som møter i forhold til §§ 30 og 31.»
Spørsmålet i denne saken er om et møte formannskapet hadde på et hotell 2. oktober 2014, og
som gjaldt rådmannens arbeidsforhold, var å anse som et møte i et folkevalgt organ i
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kommunelovens forstand. Herøy kommune har anført at dette ikke var et slikt møte fordi
formannskapet ikke hadde vedtakskompetanse i sak om rådmannens arbeidsforhold.
Ombudsmannen har tidligere behandlet en sak, 2013/2672, der Nes kommune mente at
kommuneloven ikke kom til anvendelse før saksbehandlingen i folkevalgte organ begynner.
Saken gjaldt budsjettseminarer for blant annet de folkevalgte, som ble avholdt før kommunen
hadde påbegynt sin budsjettforberedelse. Kommunen anførte i denne saken at det måtte skilles
mellom den administrative saksbehandlingsfasen og vedtaksfasen, og at kommuneloven ikke
omfattet seminarer der folkevalgte kunne komme med uforpliktende signaler og ønsker til
administrasjonen. Kommunebudsjett vedtas i kommunestyret og de folkevalgte som deltok på
budsjettseminaret hadde derfor ikke vedtakskompetanse på dette tidspunktet. Ombudsmannen
kom i denne referansesaken til at det aktuelle møtet likevel var å anse som et møte i folkevalgt
organ etter kommuneloven § 30 nr. 1, selv om møtene var avholdt i de innledende fasene av
budsjettprosessen.
I herværende sak er det ikke bestridt at hele formannskapet deltok på møtet. Temaet for møtet –
muligheten for å avslutte rådmannens arbeidsforhold – var også utvilsomt av stor betydning for
kommunen og av allmenn interesse. Selv om formannskapet ikke hadde vedtakskompetanse i
sak om rådmannens arbeidsforhold, er det likevel ikke tvil om at formannskapet trådte sammen
«som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker
og spørsmål som det etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle». Formannskapet er
videre en del av kommunestyret, og forbereder også i andre tilfeller saker som det bare kan
treffes vedtak om i kommunestyret. Det at den formelle vedtakskompetansen i mange saker
tilligger kommunestyret, er ikke ensbetydende med at formannskapet kan forberede slike saker
uten å følge kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet. Det aktuelle møtet var derfor
et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommuneloven § 30. nr. 1.
Herøy kommune var derfor forpliktet til å følge reglene i kommuneloven kapittel 6, herunder i §§
31a og 32 om fastsetting av møtet, fremgangsmåten for eventuell lukking av møtet, saksliste og
innkalling.
2. Lukking av møtet og hvordan avgjørelse om dette treffes
Hovedregelen er at møter i folkevalgte organer skal være åpne for allmennheten. Det er i
kommuneloven § 31 nr. 3 gjort et unntak for møter der organet «skal behandle en sak som angår
en arbeidstakers tjenstlige forhold». I disse tilfelle skal møtet lukkes. Møtet i formannskapet 2.
oktober 2014 gjaldt rådmannens arbeidsforhold, og det er derfor ikke grunn til å kritisere at
møtet ikke var åpent for allmennheten.
Det fremgår likevel av § 30 nr. 4 første punktum at «[d]ersom det treffes avgjørelse om at et
møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for
avgjørelsen skal framgå». Avgjørelsen om at et møte skal holdes for lukkede dører, er en
selvstendig avgjørelse og skal derfor protokollføres etter reglene i kommuneloven § 30 nr. 4.
Ombudsmannen har i en tidligere sak 2014/2082 uttalt følgende om viktigheten av at kommuner
følger de prosessuelle reglene dersom møter i folkevalgte organer lukkes:
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«Reglene som er gitt om føring av møteboken, er ment å sikre at spørsmålene om
møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte ved å bidra til en regelorientert
saksbehandling. Dette kan også være nyttig av hensyn til klarhet og kontroll, jf. Ot. prp. nr.
17 (2008-2009) s. 33. Av hensyn til demokratiet, åpenheten og tilliten til de folkevalgte
organenes avgjørelser er det svært viktig at kommunen overholder
saksbehandlingsreglene som gjelder ved avgjørelser av om møter skal holdes for lukkede
dører.»
Ettersom møtet 2. oktober 2014 om rådmannens arbeidsforhold var et møte i et folkevalgt organ
etter kommuneloven § 30 nr. 1, skulle det ha blitt truffet en formell beslutning om å lukke dørene
for allmennheten, jf. kommuneloven § 31a. Hjemmelen for lukkingen skulle også ha blitt ført i
møteboken.

Oppsummering
Ombudsmannen har kommet frem til at møtet som ble avholdt av formannskapet i Herøy
kommune 2. oktober 2014 om rådmannens arbeidsforhold, var et møte i et folkevalgt organ i
henhold til kommuneloven § 30 nr. 1. Selv om møtet gjaldt en «arbeidstakers tjenstlige forhold»
og derfor kunne vært holdt for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 3, skulle Herøy
kommune likevel ha fulgt reglene for lukking og ført hjemmelen for avgjørelsen møteboken, jf.
kommuneloven § 30 nr. 4.
7.5.2015 (2015/91)
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Manglende møteoffentlighet i Hobøl kommune
30.1.2015 (2014/3082)

Ombudsmannen er kommet til at arbeidsmøtet som
kommunen avholdt i forbindelse med en ny kommunereform
var et møte i kommunelovens forstand. Møtet skulle ha vært
annonsert på forhånd og åpent for allmennheten.
Uttalelse
Kommunen avholdt 29. oktober 2014 et møte i en arbeidsgruppe uten at møtet var annonsert på
forhånd eller åpent for allmennheten. Arbeidsgruppen bestod av seks av syv personer fra
formannskapet, i tillegg til to representanter fra utdanningsforbundet, en representant fra
fagforbundet og rådmannen. Temaet for møtet var utredning av kommunereform.

Klagen til ombudsmannen og undersøkelsene herfra
Sigurd Øfsti klaget på vegne av Smaalenenes avis til ombudsmannen over manglende
møteoffentlighet i forbindelse arbeidsgruppens møte. I klagen fremholdt Sigurd Øfsti at
lukkingen av møtet var i strid med kommuneloven §§ 31 og 32. Klageren opplyste at møtet
gjaldt fremdriften av kommunereformen, og at arbeidsgruppen bestod av nesten hele
formannskapet supplert med noen tillitsvalgte.
Arbeidsgruppens mandat ble i referatet fra møtet de nert slik:
«Arbeidsgruppa skal sørge for å få utredet Hobøl kommune sin bærekraft og robusthet
som en totalitet, noe som både innebærer at Hobøl kommune kan bestå som egen
kommune etter 01.01.20, og at den eventuelt kan slå seg sammen og på den måten bli en
del av en ny kommune fra det samme tidspunkt.
Her skal følgende områder drøftes
a) Kommunen som tjenesteyter
b) Kommunens myndighetsutøvelse
c) Kommunen som samfunnsutvikler
d) Kommunen som demokratisk arena
Spørsmål knyttet til hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver i framtida samt utvikling
av våre tre tettsteder må vektlegges spesielt.
Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning for innbyggere, foreningsog næringsliv.»
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Klageren tok opp den manglende annonseringen og lukkingen av møtet med ordfører, og kk
opplyst blant annet at kommunen ikke åpner interne arbeidsmøter for offentligheten, og at dette
ikke var et formannskapsmøte. Ordføreren opplyste i følge klageren også at informasjon fra
møtene ville bli lagt ut i ettertid. I et leserinnlegg i Smaalenenes avis 1. november 2014, som var
vedlagt klagen, uttalte ordføreren følgende om møtet:
«Dette er en intern arbeidsgruppe som ikke er å anse som et offentlig møteorgan. Derfor er
ikke disse møtene offentlige. Denne arbeidsgruppa er nedsatt av kommunestyret og skal
forberede og gjennomføre det praktiske arbeidet rundt kommunereformen i Hobøl. Det
skal ikke foretas valg og beslutninger i denne gruppa.»
Ombudsmannen ba kommunen blant annet om å redegjøre for årsaken til at det aktuelle møtet
ikke ble ansett som et møte i folkevalgt organ etter kommuneloven § 31. Kommunen ble også
bedt om å redegjøre for det rettslige grunnlaget for at møtet ikke var åpent for publikum, og at
saksliste og innkalling ikke ble gjort kjent for allmennheten, jf. kommuneloven § 32. I denne
forbindelse ble det vist til uttalelse 2013/2672 herfra. Videre ble kommunen bedt om å opplyse
om hvem som deltok på møtet, herunder om hele formannskapet og øvrige folkevalgte var
invitert til å delta og hva som ble drøftet.
Kommunen svarte at den ikke anså møtet for å være omfattet av kommuneloven ettersom ikke
alle «sammenkomster mellom politikere og/eller administrasjonen faller inn under § 31 i
kommuneloven». Kommunen skriver videre at:
«Sammenkomsten i arbeidsgruppen var ment som et møte der representanter utpekt av
kommunestyret, rådmann og tillitsvalgte skulle drøfte hvordan man praktisk skulle arbeide
med kommunereformen. Både forberedelse og gjennomføring av en kommunereform
skulle bli drøftet.»
Kommunen bekreftet at de som deltok på møtet var formannskapet bortsett fra en person (6 av
7), to representanter fra utdanningsforbundet, en representant fra fagforbundet og rådmannen.
Hobøl kommune opplyste videre at det skulle opprettes en egen nettside hvor det i fremtiden vil
bli «gitt løpende informasjon om prosessarbeidet og reformen spesielt».

Ombudsmannens syn på saken
Det følger av kommuneloven § 30 nr. 1 at «(f)olkevalgte organer behandler sine saker og treffer
sine vedtak i møter.» Møtene skal etter kommuneloven § 31 nr. 1 som hovedregel holdes for
åpne dører og «skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte», jf. kommuneloven § 32 nr. 3.
I Prop. 152 L (2009–2010) «Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)» skrev Kommunalog regionaldepartementet følgende om hva som er å anse som møter i folkevalgte organ:
«til dømes mellombelse utgreiingsorgan og ulike ad hoc-utval som er sette saman av
medlemmer frå både administrasjonen og eit folkevalt organ, også kan utgjere eit folkevalt
organ. Om eit organ fell innanfor § 29 nr. 3 eller ikkje, vil derfor vere avhengig av ei konkret
vurdering. Ein må i denne vurderinga mellom anna sjå på kven som har peikt ut det
aktuelle organet, kven som sit i det, og kva oppgåver det har. Det er likevel klart at ein ikkje
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kan sjå bort frå møtereglane i lova ved å ytte realitetshandsaminga av saka til eit
«formøte», eit «felles gruppemøte» for alle partia som deltek, eit «seminar», eit
«orienteringsmøte» eller liknande, for deretter å gjere det formelle vedtaket i eit ordinært
ope møte.»
Bernt og Overå utdyper dette i «Kommuneloven med kommentarer» (5. utgave 2011) på side
259, hvor de skriver:
«Som en tommel ngerregel kan vi kanskje legge til grunn at samlinger der folkevalgte
utgjør hovedtyngden av deltakerne og tilsatte i kommunens administrasjon medvirker eller
er til stede i tjenstlig sammenheng, må anses som et «folkevalgt organ» i denne forstand, i
praksis som et adhocutvalg eller komité».
Det avgjørende for om noe er å anse som «møte folkevalgt organ», er altså ikke om møtet
gjennomføres i en av kommunens formelle organer. Ombudsmannen har i en rekke tidligere
saker uttalt seg om hvilke møter som faller inn under kommuneloven § 30 nr. 1.
I sak 2010/2939 uttalte ombudsmannen følgende om hensikten bak bestemmelsene om
møteoffentlighet i folkevalgte organer og hva som skal til for at et møte er å anse som et møte i
lovens forstand:
«En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i lovens forstand når det er
fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for
å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det
etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. Tilsvarende vil det etter
kommuneloven § 30 foreligge plikt til å behandle slike saker i møter. Rent sosiale samvær
eller andre uformelle sammenkomster med andre formål enn å gjennomføre
saksbehandling, f.eks. selskapelige eller opplæringsmessige formål, vil ikke kunne
karakteriseres som møter i forhold til §§ 30 og 31.»
I sak 2013/2672 mente Nes kommune at kommuneloven ikke kom til anvendelse før
saksbehandlingen i folkevalgte organ begynner. Saken gjaldt budsjettseminarer for blant annet
de folkevalgte, som ble avholdt før kommunen hadde påbegynt sin budsjettforberedelse.
Kommunen anførte i denne saken at det måtte skilles mellom den administrative
saksbehandlingsfasen og vedtaksfasen, og at kommuneloven ikke omfattet seminarer der
folkevalgte kunne komme med uforpliktende signaler og ønsker til administrasjonen.
Ombudsmannen kom i denne saken til at det aktuelle møtet var å anse som et møte i folkevalgt
organ etter kommuneloven § 30 nr. 1, selv om møtene saken gjaldt var avholdt i de innledende
fasene av budsjettprosessen.
Spørsmålet i denne saken er om «sammenkomsten», slik Hobøl kommune benevner møtet, var
et ledd i den politiske delen av beslutningsprosessen i arbeidet om en ny kommunereform. I
denne vurderingen er det ere momenter som er avgjørende, blant annet om det var invitert et
representativt utvalg av de folkevalgte, hva hensikten med møtet var og om de tilstedeværende
hadde en reell mulighet til å påvirke den videre beslutningsprosessen.
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På møtet 29. oktober 2014 utgjorde de folkevalgte hovedtyngden av deltakerne – nesten hele
formannskapet var invitert og tilstede, i tillegg til representanter fra fagforeninger og rådmannen.
Et representativt utvalg av de folkevalgte var altså tilstede, og bredden i sammensettingen tilsier
at de tilstedeværende også ville ha en reell mulighet til å påvirke den videre
beslutningsprosessen.
Hensikten med møtet var utredning av kommunereformen, herunder kommunens «bærekraft og
robusthet som en totalitet» og hvorvidt kommunen på sikt kan bestå som før eller må slås
sammen og bli del av en ny kommune fra 2020. Utvalget som møttes 29. oktober 2014 skulle
ifølge mandatet vurdere kommunen som tjenesteyter, samfunnsutvikler, demokratisk arena,
kommunens myndighetsutøvelse og hvordan kommunen skulle løse velferdsoppgaver i framtida
og utvikle kommunens tre tettsteder, jf. referatet fra møtet. Temaet for møtet var utvilsomt av
stor allmenn interesse og i kjernen av det kommunens folkevalgte arbeider med. De folkevalgtes
synspunkter og innspill i slike saker har interesse for offentligheten, og de vil kunne få betydning
for den videre politiske behandlingen av kommunereformen. Dette gjør at hensynene bak
kommuneloven § 31 nr. 1 om åpenhet gjør seg sterkt gjeldende.
Ombudsmannen har derfor kommet til at det aktuelle møtet var å anse som et møte i folkevalgt
organ etter kommuneloven § 30 nr. 1 og skulle vært åpent, jf. lovens § 31. nr. 1 og kunngjort, jf. §
32 nr. 3.

Oppsummering
Arbeidsmøtet om ny kommunereform i Hobøl kommune avholdt 29. oktober 2014, der nesten
hele formannskapet deltok sammen med representanter for fagforeninger og rådmannen, var et
møte i et folkevalgt organ i henhold til kommuneloven § 30 nr. 1. Slike møter skal som
hovedregel, holdes for åpne dører og annonseres på forhånd, og Hobøl kommune fulgte ikke
reglene for åpning og annonsering i kommuneloven §§ 31 nr. 1 og 32 nr. 3.
Det er etter dette grunnlag for å kritisere kommunens forståelse av kommunelovens regler om
møteoffentlighet, og for at det aktuelle møtet ikke ble kunngjort. Kommunen bes merke seg
dette ved saksforberedelsen av fremtidige møter i folkevalgte organer.
30.1.2015 (2014/3082)
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Møtebegrepet i kommuneloven
7.11.2018 (2018/3410)

Saken gjelder spørsmålet om Fitjar kommunes seminar i den
innledende fasen av arbeidet med økonomiplanen for 20192022 var et møte i et folkevalgt organ i henhold til
kommunelovens bestemmelser. Kommunen mente at
seminaret ikke var omfattet av møtebegrepet, blant annet
fordi de folkevalgte utgjorde et mindretall av deltakerne,
seminaret ble avholdt tidlig i prosessen med
økonomiplanarbeidet og at det ikke forelå noe budsjettforslag
på seminartidspunktet.
Ombudsmannen er kommet til at seminarets innhold, de
folkevalgtes deltakelse og påvirkningsmulighet i det videre
arbeidet med økonomiplanen og den store offentlige
interessen knyttet til hvordan kommunen disponerer side
midler, tilsier at seminaret var et møte i et folkevalgt organ.
Arbeidsseminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent
for allmennheten.
Sakens bakgrunn
Fitjar kommune avholdt 5. september 2018 et heldagsmøte om økonomiplanen for 2019-2022.
Den første delen av møtet var organisert som et ordinært formannskapsmøte, der rådmann,
etatssjefer og enkelte enhetsledere holdt innledningsforedrag fra de ulike sektorene. Møtet var
åpent for allmennheten, og det ble ført møtebok.
Den andre delen av møtet var organisert som et arbeidsseminar. På seminaret deltok åtte
folkevalgte, elleve personer fra administrativ ledelse og tre hovedtillitsvalgte. Politikerne,
administrasjonen og hovedtillitsvalgte deltok i gruppearbeid og hadde lik talerett. Gruppene var
sammensatt av fem-seks deltakere med jevn fordeling av politikere, administrasjonsansatte og
tillitsvalgte. Møtet var lukket for allmennheten. Det ble ført et referat fra arbeidsseminaret, som
ble lagt frem som saksfremlegg til behandling i formannskapsmøtet 26. september 2018.
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Avisen Sunnhordland ønsket å dekke møtet 5. september 2018. I en e-post til Fitjar kommune
skrev journalist A at også den andre delen av møtet måtte være åpent for allmennheten, fordi
arbeidsseminaret var omfattet av møtebegrepet i kommuneloven § 31 nr. 1.
Kommunen svarte at de ikke anså den andre delen av møtet som et møte i et folkevalgt organ, jf.
kommuneloven § 31 nr. 1. Kommunen begrunnet sitt standpunkt med at denne delen av møtet
ville ha en uformell struktur. Folkevalgte og representanter fra administrasjonen skulle møtes på
likefot, og de administrativt ansatte og tillitsvalgte ville utgjøre ertallet av deltakerne. Det skulle
ikke foreligge et saksdokument for behandling, og det skulle ikke fattes vedtak. Kommunen
skrev også at de folkevalgte ikke var samlet som en gruppe under seminaret, men at de var
fordelt på re grupper som arbeidet individuelt i ulike rom.
Redaktør B klaget hit 13. september 2018. Han viste blant annet til at behandling av en
kommunes budsjett er av stor offentlig interesse, og at kommunens fremgangsmåte bryter med
viktige demokratiske prinsipper.

Våre undersøkelser
Vi fant grunn til å undersøke saken nærmere. I brev 19. september 2018 ba vi kommunen om å
redegjøre for det rettslige grunnlaget for at arbeidsseminaret ikke var omfattet av møtebegrepet
i kommuneloven § 31 nr. 1, om arbeidsseminaret var ledd i behandling av en forvaltningssak, og
om det under seminaret ble gjennomført drøftinger av betydning for senere budsjettforslag eller
innstillinger. Vi ba opplyst om hvem som deltok på seminaret og hva som ble diskutert. Vi spurte
også om lukking av denne typen møter er vanlig praksis i kommunen.
I svarbrev 4. oktober 2018 opplyste kommunen at de tidligere ikke har gjennomført tilsvarende
budsjettseminar med de folkevalgte, men at administrasjonen har gjort det forberedende
budsjettarbeidet. De folkevalgte har deretter mottatt et ferdig forslag til budsjett. Kommunen
skrev at de har betydelige økonomiske utfordringer, og at et arbeidsseminar der folkevalgte og
administrasjonens ledere deltok ville være hensiktsmessig i den innledende fasen av
økonomiplanarbeidet. På møtetidspunktet forelå det derfor ikke noe forslag til budsjett.
Kommunen skrev at i den første delen av møtet – som var åpent for allmennheten – var
formannskapet samlet som én gruppe. Enhetslederne i administrasjonen kk bare ordet for å
orientere om budsjettarbeidet og utfordringene i sine enheter.
Kommunen opplyste at formålet med møtets andre del – som var lukket for allmennheten – var
å etablere en felles forståelse for de utfordringene kommunen står overfor og å få innspill til
videre vurdering og utredning av arbeidet med økonomiplanen. Effektive tiltak som ble foreslått,
skulle behandles på nytt senere som forslag til tiltak i rådmannens budsjettforslag.
Kommunen viste til at temaet for det lukkede arbeidsseminaret var å identi sere
omstillingsområder og muligheter for driftsreduksjoner og inntektsøkninger i kommunen, og at
dette faller inn under formannskapets ansvar. De folkevalgte på arbeidsseminaret var ikke
samlet som én gruppe, men fordelt på re små grupper sammen med lederne i
administrasjonen og hovedtillitsvalgte. De folkevalgte var i mindretall, både totalt sett og i hver
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gruppe. Gruppene arbeidet i hvert sitt rom, og drøftet ulike tiltak og virkemidler som skulle
vurderes i det videre budsjettarbeidet. Alle deltakerne var samlet i plenum i to korte perioder, der
gruppenes forslag ble presentert. Arbeidsseminaret hadde en uformell organisering og
arbeidsform, det forelå ikke noe forslag til vedtak, og det ble ikke fattet vedtak.
På den bakgrunn mente kommunen at arbeidsseminaret ikke var omfattet av møtebegrepet i
kommuneloven § 31 nr. 1, selv om de erkjente at det var et grensetilfelle.

Ombudsmannens syn på saken
Kommuneloven kapittel 6 inneholder saksbehandlingsregler for folkevalgte organer. Det følger
av kommuneloven § 30 nr. 1 at «[f]olkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak
i møter», og § 31 nr. 1 bestemmer at «[e]nhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte
organer».
Spørsmålet i saken er om arbeidsseminaret som Fitjar kommune arrangerte etter det åpne
formannskapsmøtet 5. september 2018, var et møte i et folkevalgt organ som skulle vært åpent
for allmennheten, jf. kommuneloven § 31 nr. 1.
Møteoffentlighetsreglene skal sikre allmennheten adgang og mulighet til å øve inn ytelse over
de kommunale beslutninger som treffes, og tjene informasjons- og kontrollhensyn.
Spørsmålet om hva som må karakteriseres som et møte i lovens forstand, må bestemmes ut fra
hensikten med møtet og i lys av formålet med lovens bestemmelse om åpne dører. Det vises
eksempelvis til ombudsmannens uttalelser 7. mai 2015 (SOM-2015-91), 30. januar 2015 (SOM2014-3082), 25. april 2014 (SOM 2013-2672) og 8. april 2011 (SOM-2010-2939), og uttalelse
inntatt i årsmeldingen for 2007 side 64 (SOMB-2007-16).
En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i kommunelovens forstand når det er
fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å
forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som organet
etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. Det er uten betydning om saksbehandlingen
skjer i ordinære møter, eller i diskusjoner i for eksempel formøter, gruppemøter der aller partiene
deltar, seminarer, orienteringsmøter eller lignende. Det er ikke avgjørende om det formelle
vedtaket deretter fattes i et ordinært, åpent møte, eller om saksbehandlingen skjer på et tidlig
stadium i en lang arbeidsprosess.
Videre er det relevant for vurderingen om møtet kan være av interesse for allmennheten og
borgerne som de folkevalgte representerer. Det skal legges vekt på om det er invitert et
representativt utvalg av de folkevalgte, og om de tilstedeværende har en reell mulighet til å
påvirke den videre saksbehandlingen.
Kommunal- og regionaldepartementet har sluttet seg til denne forståelsen av møtebegrepet i
Prop. 152 L (2009-2010) på side 44, hvor følgende fremgår:
«Det vil også vere eit ‘møte’, sjølv om det ikkje ligg føre ei formell innkalling, saksliste eller at
representantar for administrasjonen og politikarar som ikkje er medlemmer av organet, er til
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stades og deltek, dersom det som går føre seg, er eit ledd i ei sakshandsaming som organet
etter lov, forskrift eller delegert avgjerdsmakt har som oppgåve å handsame.»
Slik saken er opplyst for ombudsmannen, var formålet med arbeidsseminaret i Fitjar kommune å
identi sere omstillingsområder i kommunen. Deltakerne skulle identi sere konkrete
driftsreduksjoner og inntektsøkninger for økonomiplanen i lys av kommunens krevende
økonomiske situasjon.
Arbeid med økonomiplanen og vurderinger av hvordan kommunen skal disponere sine ressurser
er utvilsomt en viktig oppgave for kommunen, og også av stor allmenn interesse. Det følger av
både kommuneloven § 8 nr. 3 og av reglementet for formannskapet i Fitjar kommune § 2 at
formannskapet skal lede og samordne arbeidet med økonomiplanen. Temaet for
arbeidsseminaret var således i kjernen av det kommunens folkevalgte skal arbeide med, selv om
seminaret fant sted på et tidlig stadium i prosessen og før administrasjonen hadde fremlagt et
forslag til økonomiplan. Videre fremgår det av kommunens svar hit at det var en forutsetning for
seminaret at deltakernes innspill og foreslåtte tiltak kunne bli styrende for administrasjonens
videre arbeid med økonomiplanen. Ombudsmannen legger derfor til grunn at de folkevalgte
hadde en reell mulighet for å påvirke administrasjonens videre arbeid med økonomiplanen.
Dessuten kan de folkevalgtes synspunkter og innspill i slike saker ha stor interesse for
allmennheten, selv om påvirkningsmulighetene skulle være begrenset. Dette gjør at hensynene
bak kommuneloven § 31 nr. 1 gjør seg sterkt gjeldende.
I svarbrevet hit viste kommunen til at de folkevalgte var i mindretall på arbeidsseminaret, og at
dette indikerte at seminaret falt utenfor møtebegrepet. Det fremgår av reglementet for
formannskapet i Fitjar kommune § 1 at formannskapet normalt består av fem medlemmer, jf.
også kommuneloven § 8 nr. 1. Av referatet fra gruppearbeidet fremgår det at åtte deltakere fra
politisk ledelse var tilstede. Ombudsmannen legger til grunn at alle formannskapets medlemmer
deltok på seminaret i tillegg til tre andre folkevalgte. Disse forholdene taler for at det lukkede
arbeidsseminaret var et møte i et folkevalgt organ i kommunelovens forstand. I lys av at hele
formannskapet deltok hele dagen, har det mindre betydning i vurderingen av møtebegrepet at de
folkevalgte utgjorde mindretallet av deltakerne.
Kommunen har vist til at arbeidsseminaret hadde en uformell arbeidsform, og at de folkevalgte
ikke var samlet som én gruppe, men deltok i gruppearbeid sammen med administrasjonen. Som
det fremgår over, er det seminarets formål og innhold som er avgjørende for om det skal følge
møtereglene i kommuneloven kapittel 6. Arbeidsformen fratar ikke seminaret karakteren av å
være et møte i et folkevalgt organ, se til sammenligning ombudsmannens uttalelse 25. april
2014 (SOM-2013-2672).

Konklusjon
Ombudsmannen er kommet til at seminarets innhold, de folkevalgtes deltakelse og
påvirkningsmulighet i det videre arbeidet med økonomiplanen og den store offentlige interessen
knyttet til hvordan kommunen disponerer sine midler, tilsier at seminaret var et møte i et
folkevalgt organ. Arbeidsseminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.
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Ombudsmannen ber Fitjar kommune merke seg dette for fremtiden.
7.11.2018 (2018/3410)
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Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt
organ
24.10.2014 (2014/2082)

Saken gjelder lukking av et kommunestyremøte 12. februar
2014 i Brønnøy kommune. Ombudsmannen har kommet til at
Brønnøy kommune ikke fulgte saksbehandlingsreglene ved
lukking av deler av møtet i kommunestyret. Verken
avgjørelsen om å lukke dørene eller hjemmelen for
avgjørelsen var ført i møteboken.
Uttalelse
Dørene ble lukket under kommunestyrets behandling av en sak om tilleggsavtale til rådmannens
arbeidsavtale. I tilknytning til behandlingen av denne saken skal det også ha blitt orientert om
kommunens økonomiske situasjon. I møteprotokollen til kommunestyremøtet fremgikk det ikke
at dørene ble lukket under behandlingen av den aktuelle saken, og det fremgikk følgelig heller
ingen hjemmel for lukkingen.

Klagen til ombudsmannen og undersøkelsene herfra
Nils E. Øy klaget 5. juli 2014 til ombudsmannen over Brønnøy kommunes lukking av det aktuelle
møtet. På bakgrunn av klagen ble det besluttet å undersøke saken nærmere. I brev 18. august
2014 ble Brønnøy kommune bedt om å redegjøre for saksbehandlingen ved avgjørelsen om å
lukke deler av kommunestyremøtet. Kommunen ble videre bedt om å redegjøre for årsaken til og
hjemmelen for lukkingen av møtet. Det ble også stilt spørsmål om bruken av offentleglova § 5
som hjemmel for å unnta saken, slik det fremgikk på Brønnøy kommunes hjemmeside.
I svarbrevet til ombudsmannen 8. september 2014 erkjente Brønnøy kommune at
saksbehandlingsreglene i kommuneloven for lukking av møter ikke var etterlevd i den aktuelle
saken. Det fremkom videre at kommunen «har iverksatt konkrete tiltak som skal forhindre at
dette gjentar seg». Det ble videre opplyst at kommunen likevel var av den oppfatning at sakens
faktum, ut fra de opplysningene som fremkom under den lukkede behandlingen, oppfylte lovens
krav til lukking av møte. Om årsaken til at deler av møtet ble lukket, opplyste kommunen:
«Konkret omhandlet dette den nytilsatte Rådmannens avtale om hjemreiser, der det var
nødvendig å redegjøre for forhold relatert til hans familiære situasjon for å opplyse saken
tilstrekkelig.
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Dette er opplysninger som kommunestyret, og jeg som Ordfører, mener vi er forpliktet til å
unnta fra offentligheten.
Under behandlingen av denne saken ble det gitt muntlig informasjon vedrørende Brønnøy
kommunes økonomiske situasjon. Dette omhandlet tallmateriale som ikke var
kvalitetssikret. Det ble i diskusjonen gitt signaler om nødvendigheten av å iverksette tiltak
for å få kontroll med eventuelt merforbruk. Dette omhandlet konkrete stillinger, og følgelig
konkrete medarbeidere. Hensynet til en forsvarlig personalbehandling tilsier etter
kommunestyret, og Ordførerens, oppfatning at en slik diskusjon er man forpliktet til å unnta
fra offentligheten.»

Ombudsmannens syn på saken
Det følger av kommuneloven 25. september 1992 nr. 107 § 31 nr. 1 at møter i folkevalgte organ
som hovedregel skal holdes for åpne dører. Bestemmelsens nr. 2 og 3 fastslår at unntak gjelder
der det foreligger lovbestemt taushetsplikt eller saken som skal behandles angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold. I disse tilfellene skal møtet lukkes. Videre åpner § 31 nr. 4 og 5
for at møtet kan lukkes av hensyn til personvern eller tungtveiende offentlige interesser. Det
fremgår videre av § 30 nr. 4 første punktum at «[d]ersom det treffes avgjørelse om at et møte
skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen
skal framgå».
Avgjørelsen om at et møte skal holdes for lukkede dører, er en avgjørelse som fremstår som
selvstendig, og dermed skal protokollføres etter reglene i kommuneloven § 30 nr. 4. Kravet om å
henvise til hjemmelen for avgjørelsen, er et viktig begrunnelseskrav som det folkevalgte organet
må gi tilfredsstillende opplysning om. Lovens hovedregel er at møter i folkevalgte organer er
offentlige, og unntaket fra denne hovedregelen krever at det påvises en særskilt hjemmel. Det
må derfor legges til grunn at lovens krav om å vise til «hjemmelen for avgjørelsen», innebærer at
det ikke er tilstrekkelig å vise generelt til kommuneloven § 31. Kravet må forstås slik at det
kreves en spesi sering av hvilket nummer i kommuneloven § 31, samt eventuelt andre
lovbestemmelser, som har begrunnet lukkingen.
Det er kritikkverdig at kommunestyret i møteprotokollen ikke har opplyst at det ble truffet
avgjørelse om at behandlingen av den aktuelle saken skulle foregå for lukkede dører og
hjemmelen for avgjørelsen om lukking, slik kommuneloven § 30 nr. 4 første punktum krever. Selv
etter at ombudsmannen reiste spørsmål om saksbehandlingen, har kommunen ikke gitt
opplysninger om hjemmelen for lukking av møtet. Heller ikke ombudsmannens spørsmål om
bruken av offentleglova § 5 om utsatt innsyn, som fremgikk som hjemmel for å unnta saken på
Brønnøy kommunes hjemmeside, ble besvart av kommunen. Dette tyder på at kommunen har
mangelfull kunnskap om og/eller manglende bevissthet rundt saksbehandlingsreglene ved
lukking av møter i folkevalgte organer. Reglene som er gitt om føring av møteboken, er ment å
sikre at spørsmålene om møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte ved å bidra til en
regelorientert saksbehandling. Dette kan også være nyttig av hensyn til klarhet og kontroll, jf. Ot.
prp. nr. 17 (2008-2009) s. 33. Av hensyn til demokratiet, åpenheten og tilliten til de folkevalgte

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/saksbehandlingen-ved-lukking-av-mote-i-folkevalgt-organ-2/

2/3

10.1.2019

Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt organ - Sivilombudsmannen

organenes avgjørelser er det svært viktig at kommunen overholder saksbehandlingsreglene som
gjelder ved avgjørelser av om møter skal holdes for lukkede dører.
Det er positivt at kommunen har iverksatt tiltak for å hindre at slike situasjoner oppstår i
fremtiden. Ettersom Brønnøy kommune ikke har opplyst om hjemmelen for lukkingen av det
aktuelle møtet, synes det imidlertid hensiktsmessig at kommunen foretar en ny vurdering av
spørsmålet. I den nye vurderingen må kommunen ta utgangspunkt i kommunelovens regler om
lukking av møter i folkevalgte organer.

Oppsummering
Møter i folkevalgte organer skal som hovedregel holdes for åpne dører. Ved lukking av møter
skal avgjørelsen og hjemmelen for avgjørelsen føres i møteboken. Kravet må forstås slik at det
kreves en spesi sering av hvilket nummer i kommuneloven § 31, samt eventuelt andre
lovbestemmelser, som har begrunnet lukkingen.
Brønnøy kommune fulgte ikke saksbehandlingsreglene ved lukking av møtet i kommunestyret i
den aktuelle saken. Kommunen har heller ikke i etterkant opplyst hvilken hjemmel som
begrunnet lukkingen. På bakgrunn av dette bes kommunen om å foreta en ny vurdering i saken.
Det bes videre om at kommunen gir en tilbakemelding på hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre
at saksbehandlingsreglene som gjelder ved avgjørelser om lukking av møter i folkevalgte
organer, blir fulgt ved behandling av saker i fremtidige møter.
Ombudsmannen ber om å bli holdt orientert om kommunens oppfølging av saken.
24.10.2014 (2014/2082)
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Møteoffentlighet i Arendal kommune
13.6.2016 (2015/3273)

Kommunen har uriktig lagt til grunn at møtet mellom ordfører
og gruppelederne om mulige løsninger på kommunens
økonomiske problemer ikke var et møte i et folkevalgt organ i
henhold til kommunelovens bestemmelser. Møtet skulle
derfor som hovedregel vært åpent for offentligheten, og det
skulle ha vært ført møtebok. Dersom møtet skulle ha vært
lukket for offentligheten, måtte det ha skjedd etter reglene i
kommuneloven. I så tilfelle skulle det ha blitt truffet en
formell beslutning om å lukke dørene for allmennheten.
Hjemmelen for lukkingen skulle også ha blitt ført i
møteboken.
Kommunen bes merke seg ombudsmannens kritikk og
innrette sine rutiner slik at reglene om møteoffentlighet blir
fulgt.
Uttalelse
Sakens bakgrunn og undersøkelsene herfra
En redaktør i Nye Arendals Tidende AS klaget 23. november 2015 til ombudsmannen over
manglende møteoffentlighet i Arendal kommune i forbindelse med at ordføreren hadde innkalt
varaordfører og gruppelederne i bystyret til et møte 9. april 2015. Av formannskapets
møteprotokoll fremgår det at ordføreren i møtet ville legge frem en foreløpig skisse til løsning av
de økonomiske utfordringene kommunen sto overfor. Redaktøren bragte saken inn for
Fylkesmannen i Aust-Agder, som gjennomførte enkelte undersøkelser, men deretter valgte å
avstå fra å utføre lovlighetskontroll.
I klagen skrev redaktøren blant annet at møtet var i det offentliges interesse, og at et møte
mellom bystyrets gruppeledere, ordfører og varaordfører må betegnes som et møte i et politisk
organ. Et slikt møte ville etter klagers syn legge viktige føringer for den videre politiske
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prosessen. Klager skrev også at kommunens begrunnelse om at det var lettere å diskutere uten
mediene til stede var særlig urovekkende.
Etter gjennomgang av sakens dokumenter valgte ombudsmannen å undersøke saken med
Arendal kommune. Kommunen ble bedt om å redegjøre nærmere for sin vurdering av at møtet
9. april 2015 ikke var et møte i folkevalgt organ.
Det ble også bedt om svar på følgende spørsmål:
1. Hva var hensikten med møtet?
2. Kommunen har vist til at det ikke treffes avgjørelser i slike møter. Er det avgjørende?
3. Deltok et representativt utvalg av de folkevalgte?
4. Var møtet en del av den forberedende saksbehandlingen av behandlingen av
løsningsforslag knyttet til de økonomiske utfordringene i kommunen?
5. Inneholdt møtet orientering til de folkevalgte om spørsmål de senere skulle ta stilling til?
6. Ble det tatt opp temaer av interesse for offentligheten og borgerne som de folkevalgte
representerer?
Kommunen har inngitt merknader til undersøkelsen. Til spørsmålet om hensikten bak møtet har
kommunen vist til protokollen til formannskapsmøtet samme dag, der det fremgår at ordfører
hadde innkalt gruppelederne i bystyret til et møte, der ordføreren ville legge frem en «foreløpig
skisse til løsning av de økonomiske utfordringene kommunen nå står overfor». Kommunen
skriver videre at det ikke foreligger protokoll fra møtet. «Hensikten med møtet var en bekymring
fra den politiske ledelsen knyttet til at kommunens økonomiske situasjon var presset. På dette
tidspunkt var det en felles bekymring for at kommunen kunne komme på Robek-listen. Det var
derfor god grunn for ordføreren til å ta initiativ for å «tenke høyt» sammen med andre politiske
ledere.» Kommunens tidligere uttalelse om at det ikke ble fattet vedtak under møtet ble gitt på
bakgrunn av at det i så tilfelle ville vært klart at møtet da som hovedregel skulle vært åpent.
Kommunen har ikke gitt direkte tilbakemelding på om et representativt utvalg av de folkevalgte
deltok, men har vist til at de politiske partiers gruppeledere var innkalt. Møtet var for å «tenke
høyt», og det ble ikke gjort noen forberedende saksbehandling. Kommunen kan ikke gi et presist
svar på om møtet inneholdt orienteringer til de folkevalgte om spørsmål de senere skulle ta
stilling til, blant annet fordi daværende ordfører ikke lenger er politisk aktiv. Det kan likevel ikke
utelukkes at det ble tatt opp spørsmål som de folkevalgte senere måtte ta stilling til.
Budsjettforslaget fremlegges imidlertid av rådmannen, og er for så vidt uavhengig av uformelle
politiske innspill som ikke er forankret i formannskap eller bystyret. Kommunen uttaler også at
det ikke kan utelukkes at offentligheten ville hatt interesse av møtet. Det ble i den sammenheng
vist til at det i møter i folkevalgte organer ellers varierer hvor mye interesse sakene skaper.
Kommunen opplyste videre at det på bakgrunn av ombudsmannens undersøkelse er behov for
mer konkrete vurderinger av om et møte er i et folkevalgt organ eller ikke. Når de gjelder møter
som ligger utenfor den politiske organiseringen vil rådmannen ta opp dette med den politiske
ledelse, slik at det ved tvil avklares om møtet skal være åpent eller ikke.
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/moteoffentlighet-i-arendal-kommune/

2/6

10.1.2019

Møteoffentlighet i Arendal kommune - Sivilombudsmannen

Klager har i merknader hit blant annet fremholdt at et krisemøte om kommunens økonomi blant
kommunens mest sentrale politikere vil være forberedende saksbehandling, og at et slikt møte i
en kommune som er truet av Robek-listen, utvilsomt er av interesse for offentligheten. Klager
skriver også at det nærmest er umulig for lokal presse å drive grundig og undersøkende
journalistikk dersom kommune og fylkesmann ikke har god og grundig forståelse og respekt for
reglene om møte- og dokumentoffentlighet.

Ombudsmannens vurdering
Det rettslige utgangspunktet for møteoffentlighet er kommuneloven § 31:
«§ 31. Møteoffentlighet
1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt
taushetsplikt.
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår
en arbeidstakers tjenstlige forhold.
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige
interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært
unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått
i et dokument.»
Ombudsmannen har uttalt følgende om forståelsen av bestemmelsen i SOM-2013-2672:
«Det er ikke avgjørende for at noe er å anse som ″møte i folkevalgt organ″ at møtet
gjennomføres i en av kommunens formelle organer. Jeg har uttalt meg om dette i en rekke
saker og i Prop.152 L (2009-2010) Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) støttet
Kommunal- og regionaldepartementene mine tidligere uttalelser, blant annet ved å foreslå
en presisering av kommuneloven § 30 nr. 1. Denne presiseringen innebar at «også
sakshandsaming som skjer før vedtak blir gjorde i folkevalde organ, skal skje i møte».
Departementet ga i proposisjonen uttrykk for at også møter som var satt sammen av
medlemmer fra både administrasjon og de folkevalgte, kunne være å anse som møte i
folkevalgt organ. Om hva som er å anse som møter i offentlig organ, skrev departementet
blant annet:
«til dømes mellombelse utgreiingsorgan og ulike ad hoc-utval som er sette saman av
medlemmer frå både administrasjonen og eit folkevalt organ, også kan utgjere eit
folkevalt organ. Om eit organ fell innanfor § 29 nr. 3 eller ikkje, vil derfor vere
avhengig av ei konkret vurdering. Ein må i denne vurderinga mellom anna sjå på kven
som har peikt ut det aktuelle organet, kven som sit i det, og kva oppgåver det har.
Det er likevel klart at ein ikkje kan sjå bort frå møtereglane i lova ved å ytte
realitetshandsaminga av saka til eit «formøte», eit «felles gruppemøte» for alle partia
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/moteoffentlighet-i-arendal-kommune/
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som deltek, eit «seminar», eit «orienteringsmøte» eller liknande, for deretter å gjere
det formelle vedtaket i eit ordinært ope møte.»
Bernt og Overå utdyper dette i «Kommuneloven med kommentarer» (5. utgave 2011) på side
259, hvor de skriver:
«Som en tommel ngerregel kan vi kanskje legge til grunn at samlinger der folkevalgte
utgjør hovedtyngden av deltakerne og tilsatte i kommunens administrasjon medvirker eller
er til stede i tjenstlig sammenheng, må anses som et «folkevalgt organ» i denne forstand, i
praksis som et adhocutvalg eller komité».»
Spørsmålet om hva som utgjør «møter i offentlige organer», er også drøftet av Bernt i Norsk
lovkommentar, elektronisk utgave note 610 og 611 til kommuneloven, der det blant annet står
følgende:
«[man kan ikke] omgå lovens regler om møter ganske enkelt ved å ytte realitetsdebatten i
saken til et «formøte», «felles gruppemøte» for alle deltakende partier, «seminar»,
«orienteringsmøte» eller lignende, for deretter å treffe det formelle vedtaket i et ordinært,
åpent møte. […]
Rent administrative utredningsutvalg, nedsatt av administrasjonen som ledd i dennes
arbeid, samt andre interne administrative grupper [kan] holde sine møter for lukkede
dører.»
Ombudsmannen har i ere saker uttalt seg om møteoffentlighet i kommunene. Fra SOM-20102939:
«[…] hva som må karakteriseres som et møte i lovens forstand, må bestemmes ut fra
hensikten med møtet og i lys av formålet med lovens bestemmelse om åpne dører. En
sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i lovens forstand når det er fastsatt
på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å
forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det
etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. Tilsvarende vil det etter
kommuneloven § 30 foreligge plikt til å behandle slike saker i møter. Rent sosiale samvær
eller andre uformelle sammenkomster med andre formål enn å gjennomføre
saksbehandling, f.eks. selskapelige eller opplæringsmessige formål, vil ikke kunne
karakteriseres som møter i forhold til §§ 30 og 31.»
I SOMB-2009-28 ble det uttalt at det ikke kunne være avgjørende for spørsmålet om en
orientering var et møte i kommunelovens forstand «at det ikke ble truffet vedtak og at saken ikke
var gjenstand for forhandlinger». I SOM-2010-2939 ble det konkludert med at «orienteringer for
folkevalgte om forhold som ligger under dets arbeidsområde, og som de folkevalgte senere skal
ta stilling til, [må anses] som saksbehandling». Det var også relevant om møtet «kunne være av
interesse for offentligheten og borgerne som de folkevalgte representerer».
Det er også relevant om møtet er en del av den politiske beslutningsprosessen, jf. nevnte
uttalelse SOM-2013-2672:
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«[…] I denne vurderingen er det ere momenter som er avgjørende, blant annet om det var
invitert et representativt utvalg av de folkevalgte, hva hensikten med møtet var og om de
tilstedeværende hadde en reell mulighet til å påvirke den videre budsjettprosessen.
Hele formannskapet, alle partiers gruppeledere og hovedutvalgslederne var etter det
opplyste innkalt til møtet […]. Det synes etter dette uomtvistet at en representativ del av de
folkevalgte var invitert til å delta på seminarene.»
Uttalelsene er fulgt opp i nyere uttalelser, blant annet i SOM-2014-3082 og SOM‑2015-91, der
møter hvor formannskapet deltok ble ansett som et møte i folkevalgt organ i bestemmelsens
forstand.
Kommunen skriver blant annet dette i brev 1. oktober 2015 til Fylkesmannen i Aust-Agder:
«Når det gjelder kontakt mellom rådmann/rådmannens ledergruppe og den politiske
ledelse, spesielt ordfører og varaordfører, skjer dette i både planlagte møter og mer
tilfeldige/uformelle sammenhenger når det er behov for å avklare, informere eller
oppdatere. Dette er en arbeidsform som er både nødvendig og påkrevet, og det er selvsagt
ikke grunnlag for å reise tvil om et slikt behov. Disse møtene faller klart utenfor
kommunelovens bestemmelser om møter i folkevalgte organer.
I særlige tilfeller ønsker ordfører at bystyrets gruppeledere deltar på møter med
rådmannen. Dette medfører ikke at møtet av den grunn blir et folkevalgt organ. Det treffes
ingen avgjørelser i slike møter, jfr. kl. § 30.
I den grad et folkevalgt organ vil lukke møtet, må hjemmelen for lukking fremgå av
protokollen. jfr. § 30. nr.4. Den vanligste årsaken til lukking er taushetsplikt, jfr. § 31, nr. 5.»
Etter ombudsmannens syn er det ere momenter i saken som med styrke taler for at møtet 9.
april 2015 må anses som et møte i et folkevalgt organ.
For det første var temaet for møtet mulige løsninger på kommunens økonomiske problemer, og
løsningsforslag for å hindre at kommunen ble plassert på den såkalte Robek-listen. Kommunen
har i sine merknader skrevet at møtedeltakerne skulle «tenke høyt» om spørsmålet. Kommunen
har heller ikke kunnet gi entydige svar på om det ble tatt opp spørsmål i møtet som de
folkevalgte senere skulle ta stilling til, selv om kommunen skriver at det ikke ble foretatt noen
forberedende saksbehandling under møtet. Det er dermed uklart hva som ble gjort på møtet,
men det synes klart at det i det minste ble diskutert mulige løsninger på kommunens
økonomiske problemer. Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at de folkevalgte ble
orientert om spørsmål som de senere skulle ta stilling til. Det er i denne forbindelse ikke
avgjørende om det ble fattet vedtak under møtet.
For det andre deltok ordføreren og alle gruppelederne for de politiske partiene på møtet. Det var
med andre ord sentrale deler av kommunens politiske ledere som var til stede.
Disse to momentene tilsier at møtet var egnet til å danne grunnlag for de videre forhandlingene
om kommunens økonomi – de som var til stede hadde reell mulighet til å påvirke den videre
prosessen.
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For det tredje er det klart at offentligheten ville hatt interesse av å vite hvilke mulige løsninger
som ble diskutert blant lokalpolitikerne og mulighet til å påvirke senere vedtak gjennom offentlig
debatt. Møtet gjaldt mulige løsninger på økonomiske vanskeligheter i en kommune som kunne
bli rammet av den såkalte Robek-listen. Selv om det konkrete løsningsforslaget ikke er kjent, vil
løsninger på økonomiske vanskeligheter i kommunene på generelt grunnlag være av interesse
for offentligheten, og vil kunne påvirke innbyggerne i større eller mindre grad.
Etter ombudsmannens syn er det få momenter som trekker i retning av at møtet ikke skulle
regnes som møte i folkevalgt organ.
Ombudsmannen har etter dette kommet frem til at møtet som ble avholdt i Arendal kommune 9.
april 2015 om mulige løsninger på kommunens økonomiske problemer var et møte i et
folkevalgt organ i henhold til kommuneloven § 30 nr. 1. Møtet skulle derfor som hovedregel vært
holdt for åpne dører, og det skulle også vært ført møtebok.
Dersom møtet likevel ikke skulle vært åpent, måtte en slik avgjørelse fulgt reglene i
kommuneloven. Det fremgår av kommuneloven § 30 nr. 4 første punktum at «[d]ersom det
treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i
møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå». Avgjørelsen om at et møte skal holdes
for lukkede dører, er en selvstendig avgjørelse og skal derfor protokollføres etter reglene i
kommuneloven § 30 nr. 4. Ombudsmannen har i en tidligere uttalelse SOM-2014-2082 uttalt
følgende om viktigheten av at kommuner følger de prosessuelle reglene dersom møter i
folkevalgte organer lukkes:
«Reglene som er gitt om føring av møteboken, er ment å sikre at spørsmålene om
møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte ved å bidra til en regelorientert
saksbehandling. Dette kan også være nyttig av hensyn til klarhet og kontroll, jf.
Ot.prp.nr.17 (2008-2009) s. 33. Av hensyn til demokratiet, åpenheten og tilliten til de
folkevalgte organenes avgjørelser er det svært viktig at kommunen overholder
saksbehandlingsreglene som gjelder ved avgjørelser av om møter skal holdes for lukkede
dører.»

Konklusjon
Kommunen har uriktig lagt til grunn at møtet 9. april 2015 ikke var et møte i et folkevalgt organ
etter kommuneloven § 30 nr. 1. Møtet skulle derfor som hovedregel vært åpent for
offentligheten, og det skulle ha vært ført møtebok for møtet. Dersom møtet skulle ha vært lukket
for offentligheten måtte det ha skjedd etter reglene i kommuneloven § 31, og det skulle i så
tilfelle ha blitt truffet en formell beslutning om å lukke dørene for allmennheten, jf.
kommuneloven § 31a. Hjemmelen for lukkingen skulle også ha blitt ført i møteboken.
Kommunen bes merke seg ombudsmannens kritikk, og innrette sine rutiner slik at reglene om
møteoffentlighet blir fulgt.
13.6.2016 (2015/3273)

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/moteoffentlighet-i-arendal-kommune/

6/6

Forslag til enhetsbesøk og studietur for utvalget i 2019.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
17/150 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
I henhold til kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2019, vedtatt av kontrollutvalget i sak
50/18 - 1, skal utvalget gjennomføre enhets- eller virksomhetsbesøk i forbindelse med
møtene 19.3.2019 og 17.9.2019.
Videre vedtok kontrollutvalget i sak 50/18 - 2 at sekretariatet skulle legge frem forslag til
studietur for kontrollutvalgets medlemmer.
Sekretariatet fremmer følgende forslag til enhets- og virksomhetsbesøk i forbindelse med
kontrollutvalgets møter:
·
·
·

Ytre Namdalen videregående skole
Ytre Namdalen tannklinikk
Turnéteateret i trøndelag

Sekretariatet fremmer følgende forslag til studietur i 2019:
·
·
·

Studietur til Arendal og Kristiansund for å besøke Agder kontrollutvalg og for å delta
på FKT fagkonferanse 4.-5. juni.
Studiertur til Oslo for å besøke riksrevisjonen og konstitusjonell avdeling
(stortingssekretariatet.)
Studietur til Brüssel for å besøke KS brüsselkontor, ESA, Den europeiske
revisjonsrett, Det europeiske anti-korrupsjonskontoret.

Studieturen(e) må kunne gjennomføres innenfor kontrollutvalgets budsjettrammer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalgets medlemmer oppfordres til å fremme egne forslag til enhets- og virksomhetsbesøk
og til studietur i møtet. Om utvalget ikke fremmer egne forslag, bør utvalget avgjøre hvilke av
sekretariatets forslag som ønskes gjennomført.
Utvalget oppfordres til å be sekretariatet om å utarbeide et konkret opplegg for studieturen(e)
med bakgrunn i innspillene gitt i møtet. Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/7 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Norges Høyesterett anmoder EFTA domstolen om rådgivende uttalelse
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Norges Høyesterett anmoder EFTA domstolen om rådgivende uttalelse. (AtB vs Fosenlinjen.)

NORGES HØYESTERETT
EFTA Court
1 rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Luxembourg

Sak nr. 18-077187SIV-HRET, sivil sak, anke over dom: Anmodning om
rådgivende tolkingsuttalelse
1. INNLEDNING
(1)

I medhold av Lov om domstolene § 51a, jf. artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol, anmoder Norges Høyesterett herved om
rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen til bruk i Høyesteretts sak nr. 18-77187SIV-HRET
mellom AtB AS (AtB) og Fosen-Linjen AS (Fosen-Linjen).

(2)

Saken som Høyesterett skal behandle, gjelder krav om erstatning fra en tilbyder (her FosenLinjen) mot en oppdragsgiver (her AtB) etter angivelige feil ved offentlig tilbudskonkurranse
om drift av fergesamband.

(3)

Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 (håndhevelsesdirektivet for klassisk sektor)
er innlemmet i EØS-avtalen. Saken reiser blant annet spørsmål om direktivets artikkel 2 nr. 1
bokstav c krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv skal være
tilstrekkelig til at det foreligger ansvarsgrunnlag for oppdragsgivers erstatningsansvar for
positiv kontraktsinteresse (det vil si et tap av rimelig forventet fortjeneste), eller om direktivet
åpner for at det i medlemsstatenes nasjonale rett kan kreves at feilen må ha vært vesentlig
(«sufficiently serious»).

(4)

Etter anmodning om rådgivende uttalelse fra Frostating lagmannsrett har EFTA-domstolen
ved dom 31. oktober 2017 (sak E-16/16) tidligere i saken uttalt seg om hvilke krav
håndhevelsesdirektivet stiller til nasjonal rett på dette punktet.

(5)

Norges Høyesterett ber nå om en klargjøring og utdypning, eventuelt en revurdering, av det
svar som ble gitt til spørsmål 1 og 2 i den tidligere rådgivende uttalelsen.

2. SAKENS PARTER OG ANDRE INVOLVERTE
(6)

De involverte parter i saken for Høyesterett er:

Postadresse:
Postboks 8016 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
Høyesteretts plass 1
0180 Oslo

Telefon:
22 03 59 00

E-post:
post@hoyesterett.no

Hjemmeside:
http://www.hoyesterett.no

(7)

Ankende part og ankemotpart:

Fosen-Linjen AS

Prosessfullmektig:

advokat Anders Tholfsen Thue
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Postboks 2043 Vika
0125 Oslo

(8)

Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. november 2018 ble det besluttet at Næringslivets
Hovedorganisasjon tillates å opptre som partshjelper til fordel for Fosen-Linjen AS.

(9)

Partshjelper:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Prosessfullmektig:

advokat Morten Goller
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Ankende part og ankemotpart:

AtB AS

Prosessfullmektig:

advokat Goud Helge Homme Fjellheim
Advokatfirmaet Haavind AS
Postboks 539 Sentrum
0101 Oslo

(10)

(11)

Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. september 2018 ble begjæring fra staten v/Justisog beredskapsdepartementet om deltakelse i saken etter tvisteloven § 30-13 tatt til følge.
Bestemmelsen gir under visse forutsetninger staten rett til deltakelse for Høyesterett i saker
om internasjonale forpliktelser. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet deltar så langt det
er nødvendig for å ivareta det offentliges interesser ved den mulige regelkonflikten.

(12)

Deltakelse, tvisteloven § 30-13:

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/advokat Helge Røstum
Postboks 8012 Dep.
0030 Oslo

Rettslig medhjelper:

advokat Pål Wennerås, s.a.

3. DE RETTSLIGE UTGANGSPUNKTENE
(13)

Den aktuelle anskaffelsen var omfattet av direktiv 2004/18/EF, slik at håndhevelsesdirektivet
i henhold til sistnevntes artikkel 1 nr. 1 kommer til anvendelse. Håndhevelsesdirektivet
artikkel 2 nr. 1 bokstav c lyder:
2

«1. Medlemsstatene skal sikre at tiltakene som treffes med hensyn til klagebehandlingen nevnt i
artikkel 1, inneholder bestemmelser som gir myndighet til å
[…]
c) gi skadeserstatning til personer som har lidd skade som følge av en overtredelse.»

(14)

I dom 31. oktober 2017 uttalte EFTA-domstolen seg om hvilke krav bestemmelsen stiller til
ansvarsgrunnlag for oppdragsgivers erstatningsansvar. Uttalelsen etterlater uklarheter som
foranlediger at Høyesterett velger å forelegge saken for EFTA-domstolen på nytt.

(15)

Da tilbudskonkurransen ble gjennomført var de norske reglene for slike konkurranser fastsatt
med utgangspunkt i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven
1999). Det fulgte av anskaffelsesloven 1999 § 11 at saksøkeren ved brudd på
anskaffelsesloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, har krav på erstatning for det tap
han har lidt som følge av bruddet. Bestemmelsen er videreført uten realitetsendringer i lov
17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven 2016) § 10.

(16)

I Norges Høyesteretts dom inntatt i Rt-2001-1062 (Nucleus) ble det lagt til grunn at EØSretten ikke legger nærmere føringer på de nasjonale vilkårene for ansvarsgrunnlag ved krav
om erstatning for den positive kontraktsinteresse. Slik erstatning gjelder som nevnt tap av
rimelig forventet fortjeneste. Høyesterett oppstilte et krav om at det må foreligge en vesentlig
feil, og at det må være klar sannsynlighetsovervekt for at saksøker skulle ha blitt tildelt
kontrakten dersom anskaffelsesregelverket hadde blitt fulgt. Også i 2008 forutsatte
Høyesterett at EØS-retten ikke stiller nærmere krav til erstatningsansvarets innhold på dette
punktet, og det ble lagt til grunn at vilkårene oppstilt i Nucleus-dommen tilfredsstilte EØSrettens krav til effektive sanksjoner (Rt-2008-1705).

(17)

Denne forståelsen av EØS-retten har også blitt lagt til grunn av lovgiver ved endringer i
anskaffelsesregelverket. Lovgiver har forutsatt at erstatningskrav for positiv
kontraktsinteresse er betinget av at vilkårene oppstilt i Nucleus-dommen er oppfylt.

4. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN
(18)

For å gi en oversikt over bakgrunnen for saken, gjengis følgende fra EFTA-domstolens dom
31. oktober 2017:
«Bakgrunn
16 Ifølge anmodningen om rådgivende uttalelse er Fosen-Linjen er et lite, lokalt foretak etablert i
1999. Selskapet har drevet et par mindre fergesamband i om lag 15 år. I tillegg til Fosen-Linjen er
det et antall større fergeoperatører, som Norled AS (‘Norled’), og en del mindre fergeoperatører,
som er aktive i Norge.
17 I Sør-Trøndelag administreres kollektivtransporttilbudet gjennom et eget selskap, AtB, som
har til oppgave å planlegge (dvs. overordnet koordinering og planlegging av ruter), markedsføre
kollektivtrafikken (herunder billettsalg) og kjøpe inn transporttjenester. Sør-Trøndelag
fylkeskommune har det overordnede ansvar for kollektivtransporten i fylket.
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18 AtB opererer ikke selv rutene, men kjøper i stedet inn transporttjenestene fra private
operatørselskaper, og er oppdragsgiver for disse. AtB mottar betydelige tilskudd fra
fylkeskommunen for å kunne finansiere driften av rutenettet.
Konkurransen
19 I juni 2012 besluttet Fylkestinget i Sør-Trøndelag å gi AtB i oppdrag å utarbeide grunnlaget
for og gjennomføre en konkurranse om anskaffelse av fergetjenester.
20 Anbudskonkurransen ble kunngjort 5. juni 2013. Konkurransen var delt i to pakker, begge
med en avtaleperiode på ti år og med ensidig opsjon for AtB til å forlenge kontrakten med inntil
to år. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger etter reglene i FOA del
II. Tilbudsfristen var 14. oktober 2013.
21 Tvisten i den foreliggende sak knytter seg til Pakke 1, som gjelder forbindelsen mellom
Brekstad og Valset. Det var etterspurt to ferger i Pakke 1.
22 Tilbud ble inngitt av Fosen-Linjen, Norled og Boreal Transport Nord AS. Etter en omfattende
runde med spørsmål, svar og forhandlinger, innga Norled og Fosen-Linjen reviderte tilbud i
november 2013.
23 AtB evaluerte tilbudene. Tildelingskriteriene var ‘Pris’ (50 %), ‘Miljø’ (25 %) og ‘Kvalitet’
(25 %). Hvert av tildelingskriteriene ble gitt poeng på en skala fra 1 til 10, og poengsummen ble
deretter vektet i samsvar med den vekt tildelingskriteriet var gitt i konkurransegrunnlaget.
Denne prosedyre var i samsvar med konkurransereglene som var beskrevet i
konkurransegrunnlaget.
24 Under kriteriet ‘Kvalitet’ måtte tilbyderne blant annet gi en beskrivelse av de tilbudte fartøy.
25 Det som ble evaluert under tildelingskriteriet ‘Miljø’, var det drivoljeforbruk som var angitt i
tilbudene for de to ferger i forbindelsen Brekstad–Valset. Det ble ikke stilt noe krav om at
tilbyderne skulle vise hvordan verdien av drivoljeforbruket var beregnet, eller at tilbyderne
skulle oppgi hvilke forutsetninger beregningene bygget på.
26 Ytterligere spørsmål om dokumentasjonskrav for miljøkriteriet ble drøftet på en
tilbudskonferanse i juni 2013. AtB valgte da å innta en ny sanksjon som skulle gjelde i
kontraktsperioden. Dette vilkår innebar at avvik ved gjennomføringen av kontrakten på over
10 % fra drivoljeforbruket oppgitt i tilbudet, ville medføre et gebyr på 1 krone per liter. Til tross
for at det nok en gang ble stilt spørsmål om tildelingskriteriet ‘Miljø’, ble ingen
dokumentasjonskrav inntatt.
27 Ved brev 17. desember 2013 orienterte AtB interessentene om at Norled ville bli tildelt
kontrakten. Norled var gitt 9,39 poeng, Fosen-Linjen 9,06 poeng, mens den tredje interessent fikk
5,73 poeng. Fosen-Linjen ble vurdert som best på pris, Fosen-Linjen og Norled sine tilbud ble
vurdert som likeverdige med hensyn til tildelingskriteriet “Kvalitet”, og Norled ble vurdert som
best på miljø.
28 Etter klage fra Fosen-Linjen ble poengtildelingen vurdert på nytt, og ved brev 15. januar 2014
ble partene informert om at Norled var gitt 9,16 poeng, Fosen-Linjen 9,06 poeng og den tredje
tilbyder 5,52 poeng.
29 Den 3. januar 2014 brakte Fosen-Linjen saken inn for Sør-Trøndelag tingrett og krevde at
domstolen ved en midlertidig forføyning stanset kontraktsinngåelsen mellom AtB og Norled.
Tingretten forbød kontraktsinngåelse. Etter anke fra AtB kom Frostating lagmannsrett ved
kjennelse 17. mars 2014 til samme resultat som tingretten.»

(19)

Grunnlaget for forføyningen var at AtB, ifølge lagmannsretten, under forhandlingene burde ha
sørget for en avklaring av hvilket fartøy som skulle benyttes som A-ferge i Norleds tilbud.
Dette hadde særlig betydning for vurdering av miljøkriteriet. Den store forskjellen mellom
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tilbudene fra Norled og Fosen-Linjen med hensyn til drivstofforbruk ga videre AtB særlig
foranledning til å utøve kontroll. Mangelen på slik kontroll innebar at det ifølge
forføyningsavgjørelsen ble gjennomført en uforsvarlig evaluering.
(20)

Ved brev 30. april 2014 meddelte AtB at konkurransen ble avlyst. I avlysningsbrevet påpekte
AtB at de to feilene som lagmannsretten mente at AtB hadde begått, ikke lot seg rette på
annen måte enn ved å avlyse konkurransen.

5. SAKSGANGEN I NASJONALE DOMSTOLER OG EFTA-DOMSTOLEN
(21)

Fosen-Linjen tok i februar 2014 ut stevning mot AtB. I saken er det krevd erstatning for den
nettofortjeneste Fosen-Linjen påstår at det ville ha oppnådd dersom selskapet hadde
gjennomført kontrakten om drift av fergesambandet for årene 2016 – 2026. Prinsipalt krever
altså selskapet erstattet den positive kontraktsinteresse. Subsidiært krever Fosen-Linjen
erstatning for den negative kontraktsinteresse, i hovedsak erstatning for de utgifter selskapet
har pådratt seg ved å delta i konkurransen.

(22)

Ved Sør-Trøndelag tingretts dom 2. oktober 2015 ble AtB frifunnet, og Fosen-Linjen anket
dommen i sin helhet. Under saksforberedelsen til ankebehandlingen besluttet Frostating
lagmannsrett å stille spørsmål til EFTA-domstolen om forståelsen av håndhevelsesdirektivet.
Ved brev 24. oktober 2016 stilte lagmannsretten EFTA-domstolen blant annet følgende
spørsmål:
«1. Er artikkel 1, pkt.1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre
bestemmelser i dette direktiv, til hinder for nasjonale regler om skadeserstatning, der
skadeserstatning, som følge av at oppdragsgiver har tilsidesatt de EØS-rettslige bestemmelser om
offentlige kontrakter, er betinget av
a. at det foreligger culpa og hvor det kreves at oppdragsgivers atferd må utgjøre et markert avvik
fra forsvarlig handlemåte?
b. at det foreligger en vesentlig feil hvor culpa hos oppdragsgiver inngår som et moment i en
større helhetsvurdering?
c. at oppdragsgiver har begått en vesentlig, grov og åpenbar feil?
2. Skal artikkel 1, pkt. 1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre
bestemmelser i dette direktiv, fortolkes slik at brudd på en anskaffelsesrettslig EØS-regel som
ikke overlater skjønnsfrihet til oppdragsgiver, i seg selv utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd
som kan utløse rett til erstatning på nærmere vilkår?»

(23)

Ved EFTA-domstolens dom 31. oktober 2017 i sak E-16/16 ga domstolen følgende felles svar
til lagmannsrettens spørsmål 1 og 2:
«1. Tilkjenning av erstatning etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav c er ikke betinget
av at det ved et brudd på en anskaffelsesrettslig regel foreligger skyld og en atferd som avviker
markert fra forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det er begått en
vesentlig, grov og åpenbar feil. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er i seg
selv nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1
bokstav c overfor en person som har blitt skadelidende, for den skade vedkommende har blitt
påført, forutsatt at de andre vilkår for å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger en
årsakssammenheng.»
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(24)

Ankeforhandling for lagmannsretten ble deretter holdt tidlig i 2018. Ved Frostating
lagmannsretts dom 2. mars 2018 fikk Fosen-Linjen ikke medhold i sitt krav om erstatning for
positiv kontraktsinteresse, men selskapet ble tilkjent 1,5 millioner kroner i erstatning for den
negative kontraktsinteressen.

(25)

Lagmannsretten oppfattet EFTA-domstolens uttalelse slik at ethvert brudd på regelverket for
offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv
kontraktsinteresse. Den kom likevel til at erstatning for positiv kontraktsinteresse forutsetter
at det må foreligge en vesentlig feil, slik Høyesterett som nevnt la til grunn i Rt-2001-1062
(Nucleus). Lagmannsretten ga følgende oppsummerende begrunnelse for ikke å følge EFTAdomstolens uttalelse:
«Lagmannsretten konkluderer med at spørsmålet om enkeltstatenes rett til å regulere
oppdragsgivers ansvar ved krav til alvorlig feil ikke er entydig avgjort av EU-domstolen, at det er
forskjellig oppfatning av spørsmålet i land innenfor EØS-området, og at EFTA-domstolens
rådgivende uttalelse på dette punkt ikke fremstår som klart riktig. Lagmannsretten konkluderer
også med at Høyesteretts vurdering av spørsmålet i Rt-2001-1062 (Nucleus) er i godt samsvar
med Frankovich and Others og Brasserie du Pêcheur and Factortame, som EU-domstolen viser til i
Combinatie.»

(26)

Lagmannsretten kom til at det forelå feil ved utlysningen av konkurransen, men at AtB
rettmessig avlyste den på grunnlag av samme feil. Blant annet i lys av at avlysningen var
rettmessig, la lagmannsretten til grunn at det ikke forelå årsakssammenheng for kravet om
erstatning for positiv kontraktsinteresse.

(27)

Partene anket hver for seg lagmannsrettens dom. Fosen-Linjen AS innga også avledet anke.
Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. juni 2018 ble saken fremmet til behandling i
Høyesterett i avdeling. For Høyesterett vil det være et sentralt spørsmål hvilke betingelser
som må være oppfylt for at det foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning for positiv
kontraktsinteresse.

6. EFTA-DOMSTOLENS UTTALELSE I SAKEN
(28)

I EFTA-domstolens svar på lagmannsrettens spørsmål 1 og 2 uttaler domstolen seg om
direktivets krav til ansvarsnorm. I begrunnelsen og slutningen skilles det ikke mellom negativ
og positiv kontraktsinteresse. Dette ble heller ikke gjort i spørsmålsstillingen fra
lagmannsretten. Ut fra sammenhengen i uttalelsen forstås svaret slik at det også gjelder ved
krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse.

(29)

EFTA-domstolens begrunnelse for svaret på spørsmål 1 og 2 fremgår i avsnitt 61 til 82. I det
følgende gjennomgås kun hovedtrekkene i de nevnte avsnittene.

(30)

Domstolen fastslår i avsnitt 69 at verken artikkel 1 nr. 1, artikkel 2 nr. 1 bokstav c eller noen
annen bestemmelse i håndhevelsesdirektivet sier noe om vilkårene for erstatningsansvar. I
avsnitt 70 vises det til at det i lys av manglende EØS-rettslige bestemmelser, i prinsippet er
opp til den enkelte medlemsstats rettsorden å fastsette kriteriene for erstatningsplikten,
såfremt prinsippene om ekvivalens og effektivitet er ivaretatt, jf. EU-domstolens dom i
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Combinatie Spijker avsnitt 90 med videre henvisninger.1
(31)

Etter å ha gått gjennom ordlyden og betydningen av overordnede hensyn, vises det i avsnitt 77
til at nasjonal lovgivning som gjør retten til erstatning for overtredelse av
anskaffelsesregelverket betinget av skyld, er i strid med håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr.
1 bokstav c, jf. blant annet EU-domstolens dom i Strabag.2 Ut fra at direktivet stenger for en
skyldregel slutter domstolen at det vil være i strid med direktivet om ansvar gjøres betinget av
feil av en viss alvorlighetsgrad. Standpunktet underbygges i de etterfølgende avsnittene særlig
med hensynet til rettsenhet i EØS-statene (harmonisering) og behovet for effektive
rettsmidler.

(32)

De samme hensynene er imidlertid tillagt begrenset vekt ved spørsmålet om hvilke krav
håndhevelsesdirektivet stiller til årsakssammenheng. Jeg viser her blant annet til avsnittene
89, 93, 94, 101, 108 og 110 i den rådgivende uttalelsen.

7. NÆRMERE OM DEN NYE FORELEGGELSEN
(33)

I EFTA-domstolens dom fremgår følgende i avsnitt 42:
«ODA artikkel 34 etablerer et samarbeid mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstoler.
Dette samarbeid er ment å bidra til ensartet tolkning av EØS-retten ved at domstolene i EFTAstatene får bistand i saker der de må anvende bestemmelser i EØS-retten (se sak E-1/16 Synnøve
Finden, Sml. 2016 s. 931, avsnitt 27 og rettspraksis som det vises til der).»

(34)

Det vises også til at EFTA-domstolen har foreslått å endre domstolens rettergangsordning
(Rules of Procedure) artikkel 97 nr. 2, til å lyde slik fra og med 1. januar 2019:
«It shall be for the national courts or tribunals to assess whether they consider that sufficient
guidance is given by an advisory opinion, or whether it appears to them that a further reference
to the Court is required.»

(35)

Det er uklart om EFTA-domstolens uttalelse skal forstås slik at domstolen uttaler seg om
kravene til ansvarsgrunnlag ved erstatning for positiv kontraktsinteresse. Domstolens svar
synes å gjelde uansett hvilket erstatningskrav som fremmes. Som gjennomgangen nedenfor
viser, tilsier flere kilder at direktivet ikke harmoniserer ansvarsnormen. Foreleggelsen er dels
begrunnet i behovet for klargjøring av hvordan EFTA-domstolens uttalelse skal forstås på
dette punktet.

(36)

For å komme til konklusjonen EFTA-domstolen har på spørsmål 1 og 2, har som nevnt
hensynet til rettsenhet (harmonisering) og behovet for effektive rettsmidler vært bærende. Ser
man på andre relevante rettskilder, synes ikke disse hensynene å ha vært tillagt like stor eller
avgjørende vekt:

(37)

I Strabag ble det uttalt at håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 ikke harmoniserer normen for
ansvarsgrunnlag, se avsnitt 33. Det samme ble senere drøftet og lagt til grunn av EU1

Dom 9. desember 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie mfl. (C-568/08,
EU:C:2010:751).
2
Dom 30. september 2010, Strabag mfl. (C-314/09, EU:C:2010:567).
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domstolen i Combinatie Spijker. Basert på dette premisset ble det i Combinatie Spijker
konkludert med at bestemmelsen gir konkret uttrykk for den alminnelige læren om statens
erstatningsansvar for brudd på EU-/EØS-retten, se avsnitt 86-92. EU-domstolen fastslo
dermed at håndhevelsesdirektivet åpner for at ansvaret for den positive kontraktsinteresse kan
gjøres betinget av at det foreligger en vesentlig («sufficiently serious») feil. Dette inntrykket
forsterkes av kommisjonens forarbeider til direktiv 92/13/EØF (håndhevelsesdirektivet for
forsyningssektoren).3 Forarbeidene tyder på at kommisjonen, ved utarbeidelsen av forslag til
håndhevelsesdirektivet, ikke mente å regulere innholdet i ansvarsgrunnlaget for erstatning for
positiv kontraktsinteresse, verken i håndhevelsesdirektivet eller direktiv 92/13/EØF. EUdomstolen uttalte senest i Hochtief avsnitt 35 at håndhevelsesdirektivet fastsetter en
minimumsharmonisering.4
(38)

Videre er det mye som tilsier at effektivitetsprinsippet ikke kan begrunne et strengere
erstatningsansvar enn det som gjelder for EU-institusjonenes ansvar ved deres anskaffelser.5
Reglene er noe annerledes enn de norske, men ansvar er betinget av at det foreligger et
tilstrekkelig kvalifisert brudd, se henvisningen i EUIPO6 avsnitt 91 til Nikolaou7avsnitt 52, se
også avsnitt 53.

(39)

Dette perspektivet er ikke særlig berørt av EFTA-domstolen. Dermed er det heller ikke klart
hvordan EFTA-domstolen har avveid disse kildene mot hensynet til rettsenhet og behov for
effektive rettsmidler, når domstolen – slik uttalelsen oppfattes – kommer til at
håndhevelsesdirektivet må forstås slik at det harmoniserer normen for ansvarsgrunnlag ved
erstatningskrav for positiv kontraktsinteresse. Ved spørsmålene om årsakssammenheng har de
samme hensynene hatt begrenset gjennomslagskraft, som nevnt ovenfor.

(40)

Ut fra ønsket om dialog mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstoler bes det derfor
om en klargjøring og utdypning, eventuelt en revurdering, av hvilke krav
håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c stiller til ansvarsgrunnlaget ved erstatning for
positiv kontraktsinteresse. At lagmannsretten allerede har fraveket EFTA-domstolens tidligere
uttalelse i saken, forsterker behovet for slik dialog og ytterligere avklaring.

(41)

Det nevnes at høyesterettene i Storbritannia og Sverige i nyere tid har lagt til grunn den
forståelsen av håndhevelsesdirektivet som EU-domstolen fastslo i Combinatie Spijker avsnitt
86-92, se Supreme Court of the United Kingdoms dom 11. april 2017 i saken Nuclear
Decommissioning Authority v EnergySolutions EU Ltd (2017) UKSC 34 avsnitt 21-27 og
Högsta domstolen i Sveriges dom 18. mai 2016 i sak 3852-14 (NJA 2016 s. 358), se avsnitt
13. Ingen av de to domstolene forela spørsmålet for EU-domstolen.

8. PARTENES ANFØRSLER OM SPØRSMÅLET SOM FORELEGGES

3

Proposal for a Council Directive coordinating the laws, regulations and administrative provisions
relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in
the water, energy, transport and telecommunications sectors (presented by the Commission to the
Council on 25 July 1990), se særlig avsnitt 16, 21 og 31.
4
Dom 7. august 2018, Hochtief AG (C-300/17, EU:C:2018:635).
5
Dom 5. mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA (C-46/93 og C-48/93) avsnitt 42.
6
Dom 3. mai 2018, EUIPO (C-376/16, EU:C:2018:299).
7
Dom 10. juli 2014, Nikolaou (C-220/13, EU:C:2014:2057).
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8.1 AtB AS
(42)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som AtB AS har inngitt:

(43)

«AtB mener at håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c ikke regulerer hvilket innhold
vilkårene for å tilkjenne erstatning må ha i nasjonal rett. Håndhevelsesdirektivet er en
minimumsharmonisering av håndhevelsesmekanismene i medlemsstatene og denne
minimumsharmoniseringen omfatter ikke erstatningsvilkårene.

(44)

AtB mener at dette følger klart av ordlyden i artikkel 2 nr. 1 bokstav c og ordlyden i den
tilnærmet identiske bestemmelsen i håndhevelsesdirektivet for forsyningssektoren.

(45)

EU-kommisjonen uttalte også uttrykkelig i forarbeidene til håndhevelsesdirektivene at
vilkårene for å tilkjenne erstatning for positiv kontraktsinteresse fortsatt skulle være overlatt
til nasjonal rett. Dette synes også å være lagt til grunn av alle stater i EU og EFTA fra
vedtakelsen av direktivene og frem til i dag. EU-kommisjonen fastholdt også dette
standpunktet ved utarbeidelsen av forslag til revisjonen av håndhevelsesdirektivene i 2007.

(46)

AtB mener derfor at EU-domstolen helt korrekt har lagt til grunn at artikkel 2 nr. 1 bokstav c
bare er et konkret uttrykk for prinsippet om statenes ansvar ved brudd på EU/EØS-lovgivning
slik det har kommet til uttrykk i Francovich og Brasserie du Pêcheur and Factortame, jf. C568/08 Combinatie Spijker avsnitt 86 til 90. Det vil innebære et markant brudd på
homogenitetsprinsippet å avvike fra Combinatie Spijker.

(47)

Å respektere Combinatie Spijker ved tolkningen av artikkel 2 nr. 1 bokstav c er også
nødvendig for at erstatningsansvaret for medlemsstatene ikke skal bli vesentlig strengere enn
det erstatningsansvaret som gjelder for EUs institusjoner når disse foretar anskaffelser.»
8.2 Fosen-Linjen AS

(48)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som Fosen-Linjen AS har inngitt, og som NHO har
tiltrådt:

(49)

«Fosen-Linjen anfører at EFTA-domstolen allerede, og i samme sak, har svart på det
spørsmålet som Høyesterett stiller. Tvisten reiser derfor ikke et EØS-rettslig
tolkningsspørsmål som ikke løses av praksis fra EFTA-domstolen.

(50)

Tilkjenning av erstatning etter håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c er ikke
betinget av at det ved et brudd på en anskaffelsesrettslig regel foreligger skyld og en atferd
som avviker markert fra forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det
er begått en vesentlig, grov og åpenbar feil. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige
anskaffelser er i seg selv nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar etter direktiv
håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, jf. artikkel 1 nr. 1 overfor en person som har
blitt skadelidende, for den skade vedkommende har blitt påført, forutsatt at de andre vilkår for
å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger en årsakssammenheng.

(51)

Håndhevelsesdirektivet harmoniserer rettsmidler. Det generelle prinsipp om statlig
erstatningsansvar bør gjelde bare der slik harmonisering ikke er gjennomført. Det generelle
prinsipp om statlig erstatningsansvar gjelder ikke på anskaffelsesrettens område, jf. EFTA9

domstolen i E-16/16 Fosen-Linjen. Ettersom krav om erstatning ofte er det eneste rettsmiddel
som er tilgjengelig, bør det ikke gjøres vanskeligere eller mindre fordelaktig å oppnå
erstatning enn andre typer rettsmidler fastsatt i håndhevelsesdirektivet, jf. EU-domstolen i
Strabag. Særlig må dette gjelde i dette tilfellet, hvor Fosen-Linjen hadde gått til retten og fått
medhold i at AtBs urettmessige tildeling av kontrakt til Norled skulle stoppes, men der AtB
senere foretok en urettmessig avlysning som gjorde at Fosen-Linjen likevel ikke fikk
kontrakten. Håndhevelsesdirektivet er klart på det punkt at enhver overtredelse av
lovgivningen om offentlige anskaffelser bør følges opp og bør ikke gå upåtalt hen fordi
overtredelsen ikke er ‘tilstrekkelig kvalifisert’.»
8.3 Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(52)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som staten v/Justis- og beredskapsdepartementet har
inngitt:

(53)

«Direktiv 89/665 artikkel 2(1)(c) harmoniserer verken vilkårene for erstatningsansvar eller
ansvarets størrelse, jf. Combinatie Spijker avsnitt 86 og 90 med henvisning til Strabag avsnitt
33. Derfor fastslo Combinatie Spijker at ‘[t]hat provision gives concrete expression to the
principle of State liability …’, jf. avsnitt 87 og 92. Dette betyr at erstatningsansvar krever at
bruddet på anskaffelsesreglene er ‘sufficiently serious’, jf. avsnitt 87 og 92. Ordlyden i
Combinatie Spijker er ‘clear’ og gir ‘very clear authority of the Court of Justice’, som britisk
Høyesterett har påpekt, jf. Nuclear Decommissioning avsnitt 23 og 25.

(54)

Strabag er av underordnet interesse siden Combinatie Spijker er lex posterior. Det er for øvrig
ingen konflikt mellom å avvise culpa som en betingelse for erstatningsansvar, jf. Strabag, og
et krav om ‘sufficiently serious breach’ jf. Brasserie du Pecheur avsnitt 78-80 og britisk
Høyesterett i Nuclear Decommissioning avsnitt 24.

(55)

Homogenitetsprinsippet forutsetter at artikkel 2(1)(c) tolkes likt i EU og EØS, jf. sak E-2/06
ESA mot Norge avsnitt 59 og E-9/07 og 10/07 L’Oreal avsnitt 27. Det skyldes at
‘[h]omogenous interpretation… is essential for the effective functioning of the internal market
within the EEA’, jf. L’Oreal avsnitt 27. Hensynet til ‘the consequences for the internal market
within the EEA… calls for an interpretation in line with new case law of the ECJ regardless of
whether the EFTA Court has previously ruled on the question’, jf. L’Oreal avsnitt 29. Dersom
artikkel 2(1)(c) tolkes annerledes i EØS enn i EU, kf. Combinatie Spijker avsnitt 86-92, vil
det ikke bare resultere i manglende homogenitet på anskaffelsesrettens område. Det vil også
rokke ved selve homogenitetsprinsippet, som EØS-avtalen hviler på.

(56)

Fosen-Linjen avsnitt 69-70 fastslår at artikkel 2(1)(c) ikke harmoniserer vilkårene for
erstatningsansvar og viser til Combinatie Spijker. Foreleggelsen gir EFTA-domstolen
anledning til å klargjøre den logiske konsekvensen av sitt standpunkt i tråd med Combinatie
Spijker avsnitt 87 og 92: at EØS-retten bare krever ansvar ved ‘sufficiently serious breach’.»

9. SPØRSMÅL
(57)

Krever håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c at ethvert brudd på regelverket for
offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv
kontraktsinteresse?
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Bergljot Webster
dommer
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/7 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksutredning
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag
om å sette opp saken fremmes under 'eventuelt'.
Utvalgets medlemmer oppfordres å fremme ønsket til lederen i starten av møtet.
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
15.01.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/7 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019.
Saksutredning
Protokollen fra kontrollutvalgets møte må godkjennes.
Sekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å lese gjennom protokollen. Utvalget oppfordres til å påpeke feil og
mangler i protokollen til sekretariatet, som straks retter opp disse.
Utvalget oppfordres deretter til å godkjenne møteprotokoll.

