
Bernt svarer: Ulovlig med gruppemøte for alle 
 

Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å 
diskutere en sak i offentligheten, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.  
 
Av Kommunal Rapport 
4. mai 2015 

 
Under en sak i kontrollutvalget for alkoholomsetning blir møtet avsluttet, fordi 
medlemmene skal samles til et «gruppemøte» for å diskutere ordlyden i et forslag til 

vedtak. Tilhørerne må forlate møtelokalet, siden det ikke lenger er noe møte. Når 
«gruppemøtet» hvor hele kontrollutvalget er til stede er over, blir møtet satt igjen. I 
den aktuelle kommunen var prosedyren rundt dette uklar, men vi lar det ligge i 

denne omgang. 
Er det anledning til å heve et politisk møte, og så fortsetter alle medlemmer av 
utvalget å diskutere saken videre? Hvor mange kan være til stede på et 

«gruppemøte» før det går over til å bli et politisk møte som skal være åpent for alle 
(med mindre det kan lukkes i tråd med møtereglene i kommuneloven)? 
 

Bernt svarer 
Kontrollutvalgene går inn under de generelle reglene om saksbehandlingen i 
folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 2. I § 30 nr. 1 er det fastslått at 

"Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter" og i § 31 
nr. 1 at "Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer," hvis ikke det 
er hjemmel i lov for å lukke møtet. 

 
Sivilombudsmannen har i flere uttalelser slått fast at når medlemmene av et 
folkevalgt organ sitter sammen for å diskutere en sak som ligger innenfor organets 

ansvarsområde, vil dette måtte anses som et møte i organet, uavhengig av om man 
kaller dette et "seminar", "uformell samtale", "forberedende byråd" eller liknende. 
 

Grensen mot rent politiske samtaler innenfor partigruppe eller mellom partigrupper 
kan være flytende, men hvis alle medlemmene i det folkevalgte organet, her 
kontrollutvalget, sitter sammen og diskuterer en sak de har eller skal ha til 

behandling, er det lite tvilsomt at dette skal anses som et møte i organet, også om 
andre skulle delta. 

 
Det som her er beskrevet framtrer som et forsøk på å omgå lovens klare regler, og 
ut fra den beskrivelsen av hva som skjedde som her er gitt, er jeg ganske sikker på 

at dette var ulovlig. 
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