Det er leders ansvar å sørge for at det blir holdt møter
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Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det
ikke er nødvendig med møte?
SPØRSMÅL: Det synes å være en forutsetning at styret i kommunale foretak skal behandle
saker i møte, i samsvar med de reglene som gjelder for kommunale foretak i kommuneloven
kapittel 11.
§ 11–2 om plikt til å behandle saker i møte, gjelder imidlertid ikke for kommunale foretak. I §
9–9 står det at man skal ha møte når det er nødvendig.
Men når er det nødvendig? Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte,
eller kan de vurdere at det ikke er nødvendig med møte, og håndtere alt sitt arbeid gjennom
e-post/skriftlig saksbehandling?
SVAR: Det fremgår av § 5–2 at reglene i kommuneloven om folkevalgte organer gjelder som
alminnelig utgangspunkt også for styret for et kommunalt foretak, så langt ikke annet er sagt i
loven.
For saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer i lovens kapitel 11 er imidlertid
utgangspunktet altså det motsatte; her gjelder bare de bestemmelsene som er angitt i § 11–
1 andre avsnitt. Blant disse er ikke § 11–2 om plikt til å behandle saker i møter og om når det
må holdes møter.
I stedet har vi en egen bestemmelsen i § 9–9 som styremøter. Denne gir da regler som i
erstatter og i alt vesentlig tilsvarer de vi finner i § 11-2. I første setning fastslås at styrets
leder sørger for at styret holder møter «så ofte som det trengs».
Dette er samme regel som vi finner i § 11–2 andre avsnitt, bokstav b; at møter skal holdes
når «Organets leder mener det er nødvendig». Det er med andre ord leders ansvar å sørge
for at det blir holdt møter når det er saker som må eller bør behandles av det folkevalgte
organet.
I andre setning finner vi så en regel om at «Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at
styret sammenkalles». Det er en utvidelse av retten til å kreve møte etter § 11–2 andre
avsnitt bokstav c, der det er nødvendig at minst en tredel av medlemmene krever dette, og
der det ikke er gitt noen tilsvarende rett til kommunedirektøren.
Bestemmelsen i § 11–2 første avsnitt om at organet «skal behandle saker og treffe vedtak i
møter» er ikke gjentatt i § 9-9, men dette «møteprinsippet» er klart nok forutsatt også her.
§ 11–2 viser til § 11–7 som gir regler om bruk av fjernmøter, altså møter som gjennomføres
uten at deltakerne sitter i samme lokale. Dette kan bare benyttes hvis kommunestyret har
vedtatt det skal være adgang til det.
Det vises derimot ikke til § 11-8, noe som betyr at lederen for et foretaksstyre ikke vil kunne
beslutte at en hastesak skal behandles skriftlig etter reglene i denne bestemmelsens femte
avsnitt. Lederen kan heller ikke innkalle til hastefjernmøte etter denne bestemmelsens fjerde
avsnitt. Fjernmøte kan bare benyttes hvis kommunestyret har gitt generell fullmakt til å bruke
fjernmøter ved vedtak etter § 11–7.

