Kan et politisk organ ha gruppearbeid?
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SPØRSMÅL: I forbindelse med revidering av reglement, blant annet delegeringsreglementet,
er det stadig ulike syn på dette med gruppearbeid. Til møte i en kommunestyrekomité hadde
lederen foreslått digitalt gruppearbeid i tre omganger i forbindelse med strategiplaner i
samfunnsplanen. To av medlemmene protesterte mot dette, idet de fremholdt at dette var i
strid med møteprinsippet i kommuneloven.
Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ? Altså heller ikke
når man avrunder med samtale og eventuelt vedtak i plenum, der alle i komiteen får samme
informasjon og får uttale seg om alle temaer i plenum før komiteen treffer sitt vedtak i saken?
Hva er det i kommuneloven/NOU/forarbeider som eventuelt utelukker bruk av gruppearbeid?
SVAR: Her er vi klart nok i en litt vanskelig gråsone. Det du spør om, er ikke drøftet direkte i
loven eller forarbeidene, så min vurdering bygger på tolkning av lovens system,
sammenholdt med uttalelser fra Sivilombudsmannen om beslektede forhold.
Utgangspunktet er bestemmelsen i kommunelovens § 11–2 første avsnitt der det fastslås at
«Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». Denne bestemmelsen
gjelder etter § 11–1 «for kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer og andre
kommunale organer hvis ikke annet er bestemt i lov». I § 8–1 har vi så en regel om at
«Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i
organets møter hvis de ikke har gyldig forfall». Det som skjer i disse gruppemøtene er klart
nok å «behandle saker», selv om det ikke treffes noe vedtak her, og selv om det bare er tale
om et forberedende trinn forut for behandlingen i plenum i komiteen.
Spørsmålet blir dermed om disse arbeidsgruppene går inn under reglene om «folkevalgte
organer» i disse bestemmelsene, eller om det som skjer her, kan anses som uformelle
samtaler der enkeltmedlemmer prøver å skaffe seg bedre oversikt over problemstillinger og
faktiske forhold, slik at de bedre kan bidra til den formelle saksbehandlingen i komiteen.
I lovens § 5–1 er det oppstilt en uttømmende liste for hva som kan være folkevalgte organer.
Her finner vi blant annet «utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg» og
«kommunestyre- og fylkestingskomiteer», samt «arbeidsutvalg».
Disse gruppemøtene passer ikke inn her, heller ikke som «arbeidsutvalg», som er én enkelt
mindre del av et kollegialt organ, med særlige fullmakter eller oppgaver knyttet til
vedkommende folkevalgt organs ansvarsområde. I tillegg kan ordføreren etter 6–1 fjerde
avsnitt, bokstav c «opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell
betydning», men heller ikke dette passer på den gruppeinndelingen som det her er tale om.
Hvis slike drøftinger organiseres som en del av arbeidet i et folkevalgt organ, må de ses som
en del av saksbehandlingen i dette, og da kan det etter min mening ikke være lovlig å
etablere slike særgrupper.
Dette kan klart nok være et nyttig virkemiddel til å effektivisere arbeidet i komiteen eller
utvalget, men det innebærer en fare for at det blir gitt informasjon eller foretatt viktige
drøftelser som bare noen av medlemmene i det folkevalgte organer har fått fullstendig
kunnskap om, noe som kan bli utslagsgivende for utfallet av saken.
Nå er det ikke noe forbud mot at folkevalgte møtes i mindre grupper og utveksler informasjon
og meninger om kommunale saker. Medlemmer av samme partigruppe vil kunne møtes og

diskutere saker i forkant av den formelle saksbehandlingen i folkevalgte organer, og det
samme kan medlemmer av samarbeidende partier.
Så lenge slike møter holdes i regi av vedkommende partigrupper, og uten noen form for
medvirkning fra kommunens ledelse eller administrasjon, er de ikke en del av kommunens
saksbehandling og faller dermed utenfor rammen for bestemmelsene i kommuneloven om
dette.
Det er heller ikke noe forbud mot at enkeltmedlemmer av et folkevalgt organ møtes til
uformelle samtaler – eller til og med politiske hestehandler – utenfor møterommet. Slike
politiske prosesser på siden av den formelle saksbehandlingen kan noen ganger være
ganske problematiske fra et demokratisk synspunkt, men kan ikke forbys.
Men her må man altså være nøye å skille politisk arbeid fra kommunal saksbehandling.

