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Bernt svarer: Mindretallet kan be om ny behandling gang etter gang 

Et mindretall som krever samme sak på sakskartet gang etter gang må få sin vilje 
oppfylt. Men flertallet i kommunestyret kan vedta å utsette saken fram til det 
foreligger nye opplysninger, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 

Kommunelovens § 32 nr. 1 gir en tredjedel av medlemmene i et folkevalgt organ rett 
til å kreve at det skal avholdes møte i organet. Slik jeg forstår bestemmelsen 
innebærer dette også en rett til å kreve en spesiell sak satt på saklisten i et allerede 
berammet møte.  

Vi har de senere årene opplevd at bestemmelsen har blitt brukt av et mindretall i 
kommunestyret til å kreve en sak tatt opp til ny behandling, uten at det har tilkommet 
nye opplysninger. Begrunnelsen har åpenbart vært uenighet om vedtaket som er 
fattet. Jeg har tidligere konsultert jurist hos fylkesmannen om hvorvidt et slikt krav er 
i tråd med intensjonen bak bestemmelsen i § 32, nr. 1, og i tilfelle om det finnes 
grenser for hvor mange «omkamper» det er anledning til. Svaret jeg fikk var at kravet 
om ny behandling måtte imøtekommes, men at dersom saken var tatt opp på nytt én 
gang, ville være urimelig at noen skulle kunne forlange ytterligere flere behandlinger. 
Deler professor Bernt fylkesmannens vurdering? 

I Kommuneloven § 32 nr. 1 og nr. 2, første setning er det fastsatt som utgangspunkt 
og praktisk hovedregel at det er ordføreren som innkaller til møter i kommunestyret 
og setter opp saklisten til det enkelte møte.  

Videre kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta tidspunkt for møter og 
hvilke saker som skal behandles i et kommende møte. Men i tillegg har vi altså også 
en regel om at det skal innkalles til møte når «minst 1/3 av medlemmene krever 
det». I dette siste ligger klart nok en rett for dette mindretallet til å kreve 
en bestemt sak satt opp på saklisten, det vil jo være det som er begrunnelsen for 
et slikt krav, og det må bety at det samme mindretallet også kan nøye seg med å be 
om at en slik sak blir ført opp på saklisten i neste ordinære møte i stedet for å be om 
et særlig møte til behandling av denne. 
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