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Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 32 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum 

for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i 

kommunestyret eller politiske utvalg".  

 

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning 

av møter i folkevalgte organer.  

 

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i 

folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om 

saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være 

at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke 

være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.  

 

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når 

kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et 

organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan 

fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt 

uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de 

samme personene som har bestemt at det skal ære et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan 

vedta å utsette eller avlyse et møte.  

 

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på 

egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette 
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Side 2 
 

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte 

dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. 

Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at 

organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv 

har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.  

 

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. 

kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å 

diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til 

behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å 

avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille 

spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. 

Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.  

 

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal 

på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv 

om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet 

hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.  

 

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak 

for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut 

en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig 

avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. 

møteprinsippet i § 30 nr. 1.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 
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