Hvor skal vi føre representanter som melder seg ut og inn
av partier?
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SPØRSMÅL: I vårt kommunestyre har vi representanter som har meldt seg ut av partiet de
ble valgt inn for. De står dermed som uavhengige representanter, og det er også dette vi
fører de inn i protokollen som.
Det vi derimot lurer på, er hva som skjer dersom representantene siden melder seg inn i et
parti som ikke stilte liste til kommunevalget 2019?
Vi har tidligere hatt lignende situasjoner hvor representanter har meldt seg inn i eksisterende
partier i kommunestyret. Da har vi ført opp det nye partiet som deres partitilhørighet, men
samtidig har vi har fulgt varalisten og utbetalt partistøtten til det tidligere partiet.
Men situasjonen hvor en representant melder seg inn i et parti som ikke stilte liste til
kommunevalget, fremstår for oss som uklar for den delen som gjelder protokollføringen.
Vil vi måtte føre representantene som uavhengige, eller må vi i protokollen føre dem som
medlemmer av sitt nye parti?
SVAR: Dette reiser kompliserte og til dels ikke avklarte spørsmål, der svarene kanskje blir
forskjellige i ulike sammenhenger.
Kommuneloven gir ikke noen generell definisjon av begrepet «gruppe», men bruker det i en
del enkeltbestemmelser ikke nødvendigvis med helt samme meningsinnhold. Det brukes
også i kommunale reglementer, i første rekke i regler om støtte til partigrupper og andre
tilsvarende grupperinger.
I tillegg har vi situasjoner der en folkevalgt melder seg ut av en gruppe og proklamerer seg
som «uavhengig medlem», og dermed må ansees som en «enpersonsgruppe».
Jeg skal prøve å summere dette kort for ulike problemsituasjoner.
• Begrepet «gruppe» møter vi først når kommunestyret eller fylkestinget skal foreta valg av
formannskap, fylkesting eller andre folkevalgte organer. Lovens regel (§ 7-4) er her at valget
skal skje som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. Her fordeles plassene i hvert
organ etter reglene i §§ 7–5 og 7–6 mellom ulike listeforslag.
Forslagsstillere er «partier eller grupper» i det velgende organet. Det betyr i praksis de
medlemmene av organet som blir enige om å fremme slikt forslag. Det kan være
partigrupper eller enkeltmedlemmer i ulike konstellasjoner, men da slik at kandidater bare
kan føres opp på en liste fra eget parti eller gruppe eller fellesliste der partiet eller gruppen
inngår.
Poenget her er å unngå at partier eller grupper deler seg opp på flere lister for å omgå
reglene i § 7–6 om krav til kjønnsmessig balanse i listeforslaget. Hvis et medlem formelt og
praktisk har meldt seg ut av sin opprinnelige partigruppe eller annen gruppe, må hun
imidlertid kunne foreslås på en liste fra den gruppen hun nå definerer seg som medlem av og
inngå på listeforslag fra denne.
• Skifte av gruppe eller utmelding fra en gruppe har som utgangspunkt ingen konsekvenser
for de valg som er gjort, verken for medlem eller varamedlem, det er personen som er valgt.

Spørsmålet blir da hvor langt dette rekker når den som trer ut, er varamedlem. Men hvis
dette oppleves som et problem, kan den folkevalgte søke kommunestyret eller fylkestinget
om å bli fritatt fra vervet. Hvis slikt fritak blir gitt, skal det foretas valg av nytt medlem eller
varamedlem for resten av valgperioden, fra – og dermed etter forslag fra – den aktuelle
gruppen, slik den nå ser ut, se § 7–10 fjerde avsnitt.
Hvis det ikke er tale om verv som medlem av kommunestyret, formannskapet, fylkestinget
eller fylkesutvalget, kan kommunestyret eller fylkesutvalget i stedet foreta fullstendig nyvalg
av organet. Der kan det tas hensyn til den endringen som har skjedd ved medlemmets skifte
av gruppetilhørighet, se § 5–7 siste avsnitt.
• Hvis den som har meldt seg ut av en gruppe, er varamedlem til et folkevalgt organ, oppstår
spørsmålet om hun skal innkalles til å møte når et ordinært medlem har forfall.
Her er lovens regel (§ 7–10 første avsnitt) at det skal innkalles varamedlemmer «så langt
mulig i den nummerorden de er valgt». Et nærliggende synspunkt er at et slikt opprykk kan
bli ganske problematisk hvis det fører til at det medlem som har forfall, erstattes med et
varamedlem som ikke identifiserer seg med samme parti eller gruppe.
Men her har Kommunaldepartementet – med støtte fra Oddvar Overå – lagt avgjørende vekt
på at dette ville bety at vedkommende medlem dermed «i realiteten fratas vervet og aldri vil
kunne kalles inn», i og med at hun ikke vil stå på noen annen liste.
Se om denne diskusjonen Overå og Bernt, Kommuneloven 2018, s. 150–151 (note 3 til § 710).
Det samme vil da gjelde hvis kommunestyret eller fylkestinget velger settemedlem for
medlem som er innvilget fritak i minst tre måneder, se andre avsnitt siste setning. Hvis
medlemmer av kommunestyre eller fylkesting trer endelig ut, følger det direkte av loven (§ 7
tredje avsnitt, siste setning) at varamedlemmer trer inn i den nummerorden de er valgt.
• Avtalevalg forutsetter enstemmig tilslutning til at denne valgformen skal brukes og tilslutning
til en innstilling med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
På listen skal angis hvilken gruppe hvert av disse tilhører, og ved forfall hentes
varamedlemmer fra samme gruppe som det medlem de erstatter. Hvis et medlem trer ut sin
gruppe, må man kunne følge samme fremgangsmåte som i tilsvarende situasjon der organet
et valgt ved forholdsvalg.
• Inndeling i kommunestyre- eller fylkestingskomiteer skal etter § 5–8 tredje avsnitt vedtas
med alminnelig flertall på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og
varamedlemmer i komiteene. Denne skal angi «gruppen hvert medlem representerer».
Innstillingen skal også inneholde navn på varamedlemmer, og da forutsetningsvis for hver
enkelt gruppe, på samme måte som ved avtalevalg etter § 7–7.
Normalt vil valg av slike komiteer skje i det konstituerende møtet i det nyvalgte
kommunestyret eller fylkestinget, se § 7–1 tredje avsnitt. Alle medlemmer har plikt til å ta
imot valg til en slik komité. De «grupper» det her er tale om, vil da være de medlemmer som
er valgt på samme liste ved kommunevalget.
Disse komiteene er rent saksforberedende organer for kommunestyret eller fylkestinget, og
kan ikke tildeles vedtaksmyndighet, se første avsnitt.
Om medlem eller varamedlem i en slik komité skulle skifte partitilhørighet eller melde seg
som uavhengige, vil dette ikke få noen konsekvenser for verv eller møterett. Hvis

kommunestyret eller fylkestinget finner at dette tilsier endringer i komitésammensetningen,
må det i tilfelle gå veien om et fullstendig nyvalg av alle komiteer, basert på en ny innstilling
om sammensetningen, se § 5–9 siste avsnitt.
• Så er vi over på gruppe som grunnlag for økonomisk bistand til det politiske arbeidet. Det
har vi bare én enkelt bestemmelse om i loven, § 10–10. Den fastsetter at i kommuner eller
fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform skal man sørge for at «grupper av
kommunestyremedlemmer eller fylkestingsmedlemmer som ikke deltar i henholdsvis
kommunerådet eller fylkesrådet skal sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig
assistanse for å kunne foreta egne utredninger».
«Gruppe» vil her i utgangspunktet være de som er valgt på samme valgliste, men i
kommentarene til bestemmelsen i forarbeidene (Prop. 46 L 2017-2018) legges til grunn at
også den som bryter ut av en gruppe som er representert i kommune- eller fylkesrådet, vil ha
krav på assistanse: «I denne bestemmelsens forstand blir det da dannet en ny gruppe i
kommunestyret eller fylkestinget, slik at også denne gruppen har krav på assistanse».
• Dette må også være retningsgivende når en kommune eller fylkeskommune etablerer et
system for støtte til de enkelte partigruppenes virksomhet.
Også den eller de som etter valget bryter ut av en partigruppe eller annen gruppe, vil ha krav
på støtte etter samme kriterier som anvendes ved tildeling til etablerte grupper. Det må bety
at enkeltpersoner som melder seg ut for å være «uavhengige», har krav på støtte på linje
med andre enkeltpersonsgrupper.
Hvis en folkevalgt som melder seg ut av en partigruppe, oppgir at hun nå skal representere
et parti som ikke har medlemmer i kommunestyret eller fylkestinget, må hun følgelig
betraktes som en ny «enpersonsgruppe» der, med samme rettigheter som andre grupper.
Hun bestemmer selv hva hun vil kalle «gruppen» sin, men kan ikke benytte et eksisterende
partinavn uten samtykke fra lokallaget der.
Dette får også konsekvenser for beregningen av fremtidig støtte til den gruppen disse bryter
ut fra. Den må reduseres tilsvarende, eventuelt overføres til annen gruppe som
vedkommende går inn i. Dette gjelder uavhengig av om hun møter eller ikke møter som
varamedlem for sin gamle gruppe.
Støtten gis til selve gruppen og arbeidet som utføres der, ikke til enkeltmedlemmer. Men alt
dette gjelder bare støtte som gis til selve arbeidet i de folkevalgte organene, ikke støtte som
går til partiapparat e.l. til generelt politisk virke.

