Ulovlig sammensatt formannskap kan føre til ugyldige
vedtak
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Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige?
SPØRSMÅL: Hvaler kommune måtte velge nytt formannskap på grunn av at kjønnsbalansen
ikke var i tråd med lovens krav. Betyr det at vedtakene som det ugyldig sammensatte
formannskapet har gjort, er ugyldige?
SVAR: Jeg er ikke kjent med at vi har noen praksis om akkurat dette, men vil anta det er
nærliggende å løse det på samme måte som der et folkevalgt organ er uriktig sammensatt av
andre grunner – pga. feil ved innkalling, deltakelse av inhabilt medlem, eller utelukkelse av
medlem fordi man feilaktig trodde hun var inhabil. Utgangspunktet vil da etter alt å dømme
være det samme som gjelder etter forvaltningsloven § 41 ved brudd på
saksbehandlingsreglene i denne loven; at vedtaket likevel er gyldig «når det er grunn til å
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold».
I vår sammenheng betyr det at feilen bare kan medføre ugyldighet hvis det er en rimelig
mulighet for at vedtaket hadde blitt et annet om formannskapet hadde vært korrekt
sammensatt.
Nøyaktig hva som ligger i dette, kan være usikkert. Det må vurderes fra sak til sak. Hvis et
vedtak er truffet med knapt flertall, vil man normalt måtte legge til grunn at resultatet kunne
blitt et annet om formannskapet hadde hatt en annen sammensetning. Ved denne
vurderingen vil det være galt å prøve å løse problemet ved å spørre medlemmer som skulle
ha deltatt, hvordan de ville stemt. Det enkelte medlem skal stemme etter sin overbevisning
der og da, etter å ha deltatt i møtet, og det vil stride mot dette «møteprinsippet» om man
skulle legge til grunn medlemmets uttalelse om hvordan hun nå ville stemt. Det kan eller skal
vi i prinsippet ikke kunne vite.
Og også der et vedtak er truffet med et tilsynelatende robust flertall, vil det være situasjoner
der det er riktig å legge til grunn at med en annen sammensetning av formannskapet, ville
vedtaket kunne blitt et annet. Som alminnelig utgangspunkt vil – og bør – både
enkeltmedlemmer og partigrupper kunne la seg påvirke av debatten om en sak i et møte.
Etter min mening taler dette for at det skal være svært klart og opplagt at det var et vedtak
som det sto et svært klart og robust flertall bak, før man skal kunne si at feilen ikke kan ha
betydning.
Endelig vil det – selv om vi finner at det er tale om en feil som kan ha betydning for vedtakets
innhold, kunne være situasjoner der vedtaket likevel kan bli stående som gyldig av hensyn til
den det tilgodeser. Gode grunner taler for at den som i god tro har inngått en stor avtale med
kommunen om anskaffelse av eiendom eller tjenester, eller som har satt i gang et
byggeprosjekt i tillit til det hun trodde var et lovlig vedtak i formannskapet, må kunne stole på
det som er vedtatt, og si at om kommunen har snublet i sine ene ben her, kan det ikke være
hennes problem. – Men også her er jussen til dels usikker.

