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Ny kommunelov reiser spørsmål om hvordan man skal opprette et utvalg.
SPØRSMÅL: Er det ikke lenger mulig å danne et oppgaveutvalg?
Regjeringen hadde følgende på sin hjemmeside når det gjelder
oppgaveutvalg: Oppgaveutvalg (Siden er nå fjernet, red anmerk.).
Vi har en oppgave vi har tenkt å løse gjennom et slikt oppgaveutvalg, og er usikker på
hvordan dette stiller seg i forhold til ny kommunelov. Oppgaveutvalget er tenkt sammensatt
av tre fra lokalmiljø og to folkevalgte.
Blir det å regne som folkevalgt organ § 5–1 i kommuneloven?
Eller er det ikke lenger mulig å ha et oppgaveutvalg?

SVAR: Dette rundskrivet, sist oppdatert 31.08.2018, er så vidt jeg kan se ikke tydelig nok når
det gjelder konsekvensene av endringene i reglene om utvalg i kommuneloven 2018.
På samme måte som i loven av 1992, har den nye loven ingen bestemmelser om slike
utvalg, men i motsetning til den gamle loven, som i alle fall var ganske upresis her, sies det
nå uttrykkelig i kommuneloven 2018 § 5-1, første avsnitt, at «Folkevalgte organer skal
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i
andre lover».
Folkevalgte organer betyr her alle organer som opprettes av kommunestyre eller fylkesting
med medlemmer valgt av disse. Det betyr her at slike oppgaveutvalg må opprettes etter
bestemmelsene i § 5–7 om utvalg, og ellers følge de generelle reglene om saksbehandlingen
i slike.
Dette tilsier at det kan være nødvendig med noen justeringer i måten et slikt utvalg
oppnevnes på og arbeider.
Valg av medlemmer kan således ikke lenger delegeres til organisasjoner eller andre i
lokalsamfunnet. Dette er ikke noe stort problem; kommunestyret kan invitere ulike lokale
aktører til å foreslå medlemmer til utvalget, og så velge det som helhet – ved avtalevalg –
med interne og eksterne medlemmer.
Leder av utvalget skal sette opp en sakliste og innkalling til alle møter. Disse skal holdes og
tilrettelegges av kommunedirektøren eller andre i administrasjonen, som skal sende ut
formelle innkallinger i forkant av hvert møte – vedlagt de saksdokumenter som er aktuelle.
Møtene skal som alminnelig regel være åpne, og det skal føres en møtebok etter alle møter.
Under sitt arbeid kan utvalget etter eget skjønn invitere andre representanter fra
lokalsamfunnet til åpne høringer eller samtaler, men da slik at disse høringene eller
samtalene er klart atskilt fra utvalgets egen saksbehandling i møtet. Møtene skal som
alminnelig regel være åpne, men ved selve saksbehandlingen skal bare utvalgets
medlemmer få ordet og votere.

