Plikten til å være møteleder gjelder til man har fått gyldig
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Kan møteleder bare be noen andre være møteleder i en bestemt sak?
SPØRSMÅL: I kommentar til kommuneloven 2018 (Overå og Bernt) § 11-9 side 267, note
10, sies det forbindelse med omtalen av bestemmelsen om at ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende: «Hvis organets leder har forfall, eller ikke ønsker å fungere
som møteleder under behandlingen av vedkommende sak, er det nestleder eller den som
måtte bli valgt som møteleder, som har denne «dobbeltstemmen»».
I dette synes å ligge at en møteleder skal kunne velge å la være å fungere som møteleder i
en bestemt sak, og da uten at utvalget «fritar» vedkommende fra å lede møtet, også utenom
inhabilitetstilfellene.
Jeg kan ikke se at dette spørsmålet har vært drøftet i teorien tidligere, og kan ikke se at det
som sies her kan være riktig. Utgangspunktet må etter mitt skjønn være at ordfører, en valgt
utvalgsleder, en fungerende varaordfører eller nestleder, eller en valgt møteleder, bare har
en rett, men også en plikt til å lede møtet.
Dernest er det spørsmål om møteleder (ordfører, utvalgsleder eller en annen fungerende
møteleder) kan be om at organet godkjenner at han/hun overlater til en
varaordfører/utvalgsnestleder eller et annet medlem å lede behandlingen av en sak – selv
om det ikke er tale om inhabilitet.
Et eksempel kan være når ordførers/utvalgsleders habilitet har vært behandlet, og
vedkommende under tvil, kanskje under dissens, er kjent habil etter de skjønnsmessige
bestemmelsene i forvaltningslovens § 6, annet ledd. Da kan det være ønske om at
møteleder trer i bakgrunnen under den videre behandling av saken, for å avskjære diskusjon
om hans/hennes rolle i behandlingen av saken.
Jeg vil også her mene at er man først habil til å delta ved saksbehandlingen, er man også
habil til å lede møtet ved behandlingen av den saken som inhabilitetsspørsmålet gjelder
Spørsmålet mitt er derfor: Har en møteleder en selvstendig rett til å velge å tre tilbake fra
møteledelsen når han/hun ønsker det ? Og hvis ikke, kan organet etter
anmodning frita ham/henne for denne oppgaven?
SVAR: Her må jeg bare innrømme; dette hadde jeg ikke tenkt godt nok igjennom da jeg
skrev denne kommentaren i boken vår. Det som helt konkret kan fremtre som en god og
smidig løsning på noe som oppfattes som en ubehagelig situasjon, lar seg ikke forene med
lovens klare regler om hvem som skal være møteleder, og hva dette innebærer. Så her er
det jeg nå mener må være riktig forståelse av loven når det gjelder møteledervervet:
Utgangspunktet for spørsmålet er altså bestemmelsen i kommuneloven § 11-9 andre avsnitt,
siste setning, om hva som gjelder ved stemmelikhet i et folkevalgt organ. Det fastslås her at i
andre saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende hvis antall stemme for og imot et
forslag er likt. Det er dette som litt misvisende omtales som møteleders «dobbeltstemme»,
men realiteten er altså at det kan treffes vedtak med tilslutning fra så lite som halvdelen av
organets medlemmer, hvis møteleder har stemt for dette.

Problemet blir så; hvem er møteleder, som altså har denne lille ekstra stemmevekten?
Utgangspunktet er klart nok. Det fastslås i kommuneloven § 6-1 første avsnitt at ordfører
eller fylkesordfører er møteleder i hhv. kommunestyre og formannskap eller fylkesting og
fylkesutvalg, og i § 11-2 gjentas som en generell regel for alle folkevalgte organer at møtene
i organet ledes av organets leder eller nestleder, underforstått at nestleder trer inn bare der
leder ikke kan ivareta denne oppgaven. I tillegg er så tilføyd at «Hvis begge har forfall, velges
en særskilt møteleder ved flertallsvalg».
Hva innebærer så vervet som møteleder? Den ekstra stemmevekt ved stemmelikhet er én
slik funksjon. I § 11-3 siste avsnitt er videre møteleder gitt kompetanse til å nekte avstemning
over realitetsforslag i sak som ikke var oppført på saklisten ved innkallingen, eller i sak der
ikke alle fremlagte saksdokumenter fulgte denne, og i § 11-5 siste avsnitt, første setning
kompetanse til å beslutte at debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. Dette er
funksjoner som må ses i sammenheng med lederens ansvar for å påse at møtet
gjennomføres i overensstemmelse med lovens regler om saksbehandling, herunder kravet
om at en sak skal være så godt opplyst som mulig (se forvaltningsloven § 17 første avsnitt).
Ansvaret for å lede møtet er dermed noe langt mer enn en ordstyrerfunksjon. Det er et viktig
tillitsverv som ordfører eller utvalgsleder ikke kan tre inn i eller ut av når det passer. Dette
avspeiles også i lederens ansvar for å sette opp sakliste i innkallingen til møte i organet, med
sakens dokumenter vedlagt, se § 11-3.
Dette taler sterkt for ordfører eller leder for annet folkevalgt organ må fungere møteleder i
alle møter og under alle saker i det folkevalgte organ hun er leder for. Hvis lederen for et
organ opplever det som ubehagelig eller uheldig at hun leder organet i en bestemt sak, kan
hun da i stedet søke organet om å bli fritatt fra å delta ved behandlingen av denne saken
etter bestemmelsen i § 11-11 om fritak av personlige grunner. Dette gjelder da funksjonen
som medlem, ikke bare som møteleder. Hvis slikt fritak blir gitt, skal hun flytte seg til
tilhørerbenken hvis møtet er åpent, og forlate møterommet hvis møtet er lukket, og et
varamedlem trer inn i hennes sted. I dette siste ligger at den som vil søke om slikt fritak, bør
varsle om det på forhånd, slik at varamedlem kan innkalles, men dette er ikke et absolutt
vilkår for vedtak om å gi fritak.

