Ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg dette
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Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt?
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7–2 er det fastsatt at ved valg til folkevalgte organer er det
et vilkår at den som velges, har samtykket skriftlig til å stille til valg. Gjelder dette også når
det skal velges leder av utvalg?
SVAR: Bestemmelsen § 7–2 om vilkår for valgbarhet gir i første avsnitt en liste over hvilke
valg reglene gjelder for. Dette er alle folkevalgte organer i kommunen, blant annet utvalg og
styrer valgt av kommunestyret eller fylkestinget. Det sies ikke noe om valg av leder i slike.
Det gjøres det heller ikke i § 5–7 om oppnevning av utvalg. Her står det bare i, andre avsnitt,
første setning, at «Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og
øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget».
Det er altså tale om tre valg som må gjøres hver for seg og i denne rekkefølge, og der bare
det første av disse er nevnt § 7–2. I andre avsnitt, bokstav c) kommer så dette særlige kravet
om skriftlig samtykke til å la seg velge. Spørsmålet er om dette gjelder også ved valg av
leder for utvalg. For de øvrige vilkårene for valgbarhet i denne bestemmelsener dette ikke
noe problem, i og med at disse må være oppfylt allerede for å bli innvalgt i det aktuelle
utvalget. Problemet er om det samtykket som medlemmene har gitt til å bli innvalgt i utvalget,
kan anses å omfatte også å bli valgt som leder av dette, og hvis ikke, om det da er et slikt
krav om samtykke også ved valg til verv som leder i et organ den folkevalgte er medlem av.
Kravet om skriftlig samtykke til å ta imot valg var nytt i kommuneloven 2018. Man tok da
utgangspunkt i bestemmelsen i valgloven § 3–4 nr. 1, som siden 2012 har gitt rett til å kreve
seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre. Dette ble nå videreført i kommunelovens
§ 7-2, med den ene forskjell at her kreves det positivt samtykke til å velges, mens valgloven
bare gir adgang til å nekte.
Av forarbeidene fremgår det at det var valg til kollegiale organer man hadde i tankene, men
da med ett unntak; valg til formannskapet, «da en slik reservasjonsplikt vil kunne føre til at
kommunen ikke får valgt et formannskap» (NOU 2016:4 12.3.5 Utvalgets
vurderinger Ombudsplikten). Dette siste er ikke noe problem ved valg til andre folkevalgte
organer, herunder utvalg. Her kan man velge mellom alle valgbare innbyggere i kommunen,
og herunder sørge for at man får inn medlemmer som er villige til og har kompetanse til å
påta seg verv som leder i utvalget. Går ikke kabalen opp, kan man foreta et nyvalg av hele
utvalget.
Det er her tale om verv som kan være både viktige for kommunaldemokratiet og svært
byrdefulle for den enkelte. Hvis man holder fast ved prinsippet om krav om samtykke ved
valg som leder av slike, vil det kunne oppleves som både unødvendig og urimelig, og det er
liten grunn til å tro at dette var lovgivers mening.
Vi har altså ikke noe synlig grunnlag i lovteksten for å stille krav om samtykke her, og det er
klart nok rom for uenighet om vi da kan oppstille et slik regel. Men i og med at det her kan
være tale om svært tyngende plikter for enkeltpersoner, taler mye for at vi bør tolke
unntaksregelen i §7-2 andre avsnitt, bokstav c, utvidende, slik at den gjelder også ved valg
av leder for de organene som er nevnt i første avsnitt. Alternativt kan vi se bestemmelsen om
dette i § 7–2 som uttrykk for et generelt prinsipp om frivillighet ved valg til folkevalgte verv.
Ved valg av ordfører og varaordfører har vi en tilsvarende problemstilling i kommuner med
parlamentarisk styringsform. Bestemmelsen i § 6–2 andre avsnitt fastslår at i kommuner som
følger formannskapsmodellen, må den som skal velges må ha samtykket til å stille til valg.

Dette gjentas ikke i tredje avsnitt om valg av ordfører og varaordfører i kommune med
parlamentarisk styringsform, men det er det neppe tvilsomt at den samme regelen må gjelde
her.
Uansett vil det ganske opplagt være ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg
dette. I så fall vil hun i neste omgang kunne søke kommunestyret om fritak fra vervet etter
bestemmelsen i § 7–9 andre avsnitt under henvisning til at hun «ikke kan ivareta vervet sitt
uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne».

