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FORHOLDET MELLOM KOMMUNE OG FJELLSTYRE

Jeg viser til Fjelistyresambandets brev, datert 3. april d.å.,

vedlagt brev, datert 24. oktober 1994, fra Odda kommune til

fylkesmannen i Hordaland.

I

Brevet fra Odda kommune tar på generelt grunnlag opp det

rettslige forhold mellom kommune og fjelistyre. Sentralt i

brevet står spørsmålet om kommunens mulige instruksjons—

myndighet overfor fjelistyrene. Brevets konklusjon er i

hovedsak at Odda kommune mener at kommuner har instruksjons—

myndighet overfor fjeilstyrene’, hva angår det som blir benevnt

“prosessuelle instruksar”.

Konkret er konklusjonen at Odda kommune mener at kommunestyret

kan vedta:

“1. At arkivfunksjonen skal leggjast til rådmannen.

2. Reglement som gjeld generell sakshandsaming, og som

ikkje er i strid med sakshandsamingsreglane i

fjellova, forvaltningslova og kommunelova.
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3. At møta i fjeilstyret skal være åpne.

4. At sekretærfunksjonen vert lagd til rådmannen.

5. At tre av fjelistyret sine medlemmer skal

rekrutterast frå kommunestyret.”

Det rettslige grunnlaget for kommunens oppfatning synes å være

at kommunestyret oppfattes å ha generell instruksjonsmyndighet

overfor fj]1styrnt. og at så 1enge noe annet ikke fø]ger av

forvaltningslov, kommunelov og offentlighetslov, må kommunen

anses å ha full instruksjonsmyndighet overfor fjelistyrene hva

angår såkalte “prosessuelle instruksar”.

Jeg skal i det følgende gi mitt syn pi saken.

II

Brevet av 24. oktober 1994 fra Odda kommune til fylkesmannen i

Hordaland bygger, etter min oppfatning, på den grunnleggende

misforståelse at fjellstyrene må anses som ordinære kommunale

nemnder opprettet i medhold av særskilte lover. I dette

tilfellet er det da tale om fjelloven. Dette er nokså klart

ikke korrekt, og jeg viser i den forbindelse i første rekke

til min uttalelse, datert 19. januar 1993, til Fjelistyre—

sambrndnt vedrerend.e “ny kcntinunelov — forholdet til

fjelistyrene”.

Som det fremgår av uttalelsen, har det en rekke ganger vært

drøftet om fjellstyrene må anses som kommunale, statlige eller

eventuelt helt frittstående organer. Det er i den forbindelse

alltid lagt til grunn at fjeilstyrene ikke representerer

kommunens rettigheter, men kun representerer de bruks—

berettigedes rettigheter i en statsallmenning. Hoved—

konklusjonen i min uttalelse er ut fra dette at det iallfall

må være nokså sikkert at fjeilstyrene ikke kan anses som
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kommunale organer. Om de likevel eventuelt må anses som

statlige organer, er det heller ikke i denne sammenheng

nødvendig å komme inn på. Det er tilstrekkelig å slå fast at

fjelistyrene iallfall ikke er kommunale organer (nemnder,

utvalg e.l.).

Det følger av dette at kommunene ikke vil ha noen som helst

instruksjonsmyndighet overfor fjeilstyrene. Dette gjelder

åpenbart for det som i Odda kommunes brev er benevnt som

‘materielle eller innhaldsmessige instruksar”, men det gjelder

også for hu som or hnevnt “nrosessi’elle nstruksar”.

Kommunen — herunder kommunestyret — har således ingen hjemmel

til å gi noe pålegg av noen art overfor et fjelistyre. Like

lite som fjelistyret har instruksjonsmyndighet overfor en

kommune, har kommunen instruksjonsmyndighet overfor

fjeilstyret. Fjelistyrenes kompetanse fremgår av fjelloven.

Reglene om fjelistyrenes saksbehandling fremgår særlig av

forvaltningsloven. Viktigst i denne sammenheng er at kommune—

loven ikke får anvendelse på fjeilstyrenes virksomhet. Dette

fordi — slik det fremgår av min uttalelse av 19. januar 1993 —

fjelistyrene ikke er å anse som kommunale nemnder, utvalg

e.l.

Jeg nevner ellers for ordens skyld det generelle prinsipp om

at instruksjonsmyndighet særlig følger av to forhold. Det ene

er uttrykkelig hjemmel for instruksjonsmyndighet i lov, og det

annet er instruksjonsiyidiyiie som føiger av et organs

underordenhet i det offentlige hierarki.

Hva angår det første, er det på det rene at ingen lov gir

kommunen — kommunestyret — instruksjonsmyndighet overfor

fjelistyrene. Hva angår det annet, er det like klart at

fjeilstyret — i kraft av ikke å være et kommunalt organ — ikke

er underordnet kommunestyret.

Jeg tilføyer for ordens skyld at fjeilstyrene naturlig nok er

bundet av alle de lover som regulerer fjelistyrenes
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virksomhet Dette gjelder særlig fje11ov men også bl.a.

forva1tning
5Q offentlig5J0 og andre lover Som

reguler den offentlige forvaltning
— være seg kommunal

statlig eller frittstående orgafle Dette vil innebære at

fjellsty naturlig nok, må ha et tilfredsstillende

arkivsystem at de saksbehafld1iflg
5g1Som følger av

forva1tning
50 og andre rettsregler kommer til anvendelse,

at spørsmålet om hvorvidt fjelistyrenes møter skal være åpne,

må vurderes ut fra det lovverk Som foreligger, at

fjel1styr5 sekretærfuflksjo må ivaret5 på forsvarlig måte

o at V]a 1 fj17m skje p som er

i fjello

Når det særskilt gjelder spørsmålet om skal

være åpne, Viser jeg til min Uttalelse av 19. januar l993

KOnklusj der er at fjelistyrene ikke har plikt til å

avholde åpne møter. Når det videre gjelder spørsmålet om

kommunestyret kan vedta at tre av fjel1styr5 medlemmer skal

rekrutteres fra kommunesy er det særlig fjel1o5 § 3

som kommer til anvendelse Jeg kan ikke se at det vil være i

strid med § 3 om kommunestyret Skulle velge tre av

fjellstyr5 medlemmer fra kommunesy5medlemmer Det er

kommunety Som velger fjel1sty5 medlemmer, og

kommunesty vil således Stå fritt — innenfor de grenser som

°PPStilles i § 3 — til å velge fje11styr5 medlemmer fra

medlemmene i kommunestyret.

For øvrig må det være nokså klart at kommunesy
ikke kan

pålegge fjel1styr å legge arkivfuflk5j0 til rådmannen, at

kommunesty
heller ikke kan gi Pålegg om genere saks—

behandlingsregi for fjelJsty og kommunesy
heller ikke

kan gi Pålegg om at fjellsty5 sekretærfuflksj skal legges

til rådmannen.


