
 

 

 

 

Fr. Nansens pl. 5  Org. nr.:  988 987 654  Bankkonto: 1503.58.45930           Klientkonto: 1503.58.30135   
0160 Oslo   Email:    firmapost@wla.no IBAN:           NO0815035845930           IBAN:             NO6115035830135 
Telefon: 22 01 06 70  Web:      www.wla.no  SWIFT:         DNBANOKKXXX           SWIFT:           DNBANOKKXXX  
      
           

NOTAT 
Fra: Tor Gresseth 

Sak nr: 20210261 

E-post: tor.gresseth@wla.no 

Dato: 11. august 2021 

  

Til: NFS  
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INHABILITET FOR FJELLSTYREMEDLEMMER I KOMMUNSTYRET ELLER KOMMUNALE 

NEMNDER OG UTVALG – TILLEGGSUTTALELSE  

 

 

1. Innledning 
 
Vi viser til vårt notat av 15. april d.å. i ovennevnte sak.  
 
NFS har bedt om en oppfølgende uttalelse i saken med utgangspunkt i 
kommunedirektøren i Vestre Slidre sin redegjørelse til kommunestyremøte 
27.05.2021. Redegjørelsen har med henvising til en uttalelse fra Justis-
departementets lovavdeling 10.04.2015 om Finnmarkseiendommen (FeFo) slik 
konklusjon:  
 
«Kommunedirektøren meiner ut frå dette at Fjellstyret og styremedlemmene må 
seiast å falle i same kategori som styret for Finnmarkeigedomen i høve til § 6.1. e. 
Kommunedirektøren meiner vidare at i ytste konsekvens, jf. lovavdelinga si uttale, 
kan Fjellstyret sine styremedlemmar være inhabilite i alle saker i kommunestyre 
mv. knytt til arealsaker etter plan- og bygningslova der Fjellstyret er part, kva 
enten det er gjeve uttale eller ikkje. 
 
Kommunedirektøren vil etter dette halde på sitt råd om at representantane som og 
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sit i Fjellstyret var inhabile». 
Vi skal i det følgende kommentere kommunedirektørens redegjørelse. 
 
 

2. Rettskilder  
 
Sentrale rettskilder på dette området er de opprinnelige forarbeidene til 
forvaltningsloven (fvl) § 6, særlig Ot.prp. nr. 27 (1968-1969), samt forarbeidene til 
endringene av bestemmelsen i 2009, særlig Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). I tillegg 
kommer bl.a. rettsavgjørelser, uttalelser fra Sivilombudsmannen og juridisk teori.   
 
Det kan imidlertid ikke ses at noen av disse rettskildene avgjør de sentrale 
problemstillinger i denne saken, dvs. særlig spørsmålet om fjellstyret må anses 
som et «selskap» i § 6 sin forstand.  
 
Det er på det rene at fjellstyret ikke kan anses som et selskap i selskapsrettslig 
forstand. Det er imidlertid samtidig klart at selskapsbegrepet er gitt et mer 
omfattende innhold i fvl. § 6 enn i selskapsretten. I Jan Fr. Bernts kommentarer til 
bestemmelsen i «Rettsdata» heter det om dette bl.a.: 
 
«Selskap» må her forstås slik at det ikke bare omfatter privatrettslig organiserte 
selskaper, normalt aksjeselskaper, men også offentligrettslige selskapsformer som 
er skilt ut som egne rettssubjekter ved annen lov, som helseforetak (etter lov 15. 
juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven eller hlsfl.), Norges Bank 
(etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbank-
loven)) og statsforetak (etter lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsfore-
taksloven eller statsfol.)» (Understreket av oss).  
 
Som fremholdt i vår forrige uttalelse vil dette bl.a. måtte omfatte statsforetaket 
Statskog SF. Statskog innehar og forvalter eiendomsretten til grunnen i 
statsallmenninger på vegne av staten. Se fjelloven § 12 og kgl. res. av 21.11.1975 
nr. 4 og forskrift 1.7.1995 (nr. 679). Også et «kommunalt elektrisitetsverk» vil være 
omfattet av selskapsbegrepet. Se ovenente Ot. prp. nr. 50 side 34.  
   
Som det fremgår av sitatet ovenfor er det altså et krav at det må være tale om en 
sammenslutning som må kunne anses som en «selskapsform», eller kunne anses 
som en sammenslutning av «selskapslignende karakter» som vist til i ovennevnte 
uttalelse fra lovavdelingen. 
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I Ot.prp. nr. 50 er det på side 33 pekt på at det «I praksis ... i noen tilfelle (kan) 
være vanskelig å bedømme om det man har med å gjøre, er et «selskap» eller en 
«offentlig institusjon». Loven forutsetter således at det må sondres mellom de to. 
Uttrykket «selskap» i fvl. § 6 inkluderer altså ikke en «offentlig institusjon».       
 
 

3. Fjellstyret 
 
Fjelloven kap. III har overskriften «Fjellstyre», og § 3 under dette kapitlet har 
nærmere bestemmelser om fjellstyrets oppgaver og ansvar. Bestemmelsen har slik 
ordlyd:   
 
«I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 
  
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i 
statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar 
næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. 
 
Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar. 
 
Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste 
året har vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som 
Kongen fastset grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid 
har utøvd allmenningsbruk i allmenningen. 
 
Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 
 
Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte 
i fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som 
har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for 
område som er eller vert lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere 
representert i fjellstyret og at den eine eller begge av dei to som skal ha 
allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere reineigarar. Elles gjeld reglane 
i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av kommunale nemnder 
tilsvarande ved val av fjellstyre». (Understreket av oss). 
 
Hovedoppgaven til fjellstyret er altså å forvalte bruksrettighetene i stats-
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allmenning. Disse omfatter i hovedsak jordbrukstilknyttede bruksrettigheter som 
retten til beite og seter (§ 15 flg. og 18 flg.) og retten til utvising av tilleggsjord  
(§ 21). I tillegg kommer de bruksrettigheter som alle som er bosatt i Norge har til 
jakt og fiske (kap. XI og XII).  
 
De inntekter fjellstyret har av særlig salg av jakt- og fiskekort og andel av inntekter 
fra tomtefeste for hytter og hotell (§ 12), skal i hovedsak føres tilbake til 
statsallmenningen, men kan også benyttes til å «styrkje næringsgrunnlaget i 
bygdene» samt også deles ut til «allmennyttige føremål i bygdene» (§ 11). 
Fjellstyret har således ikke et økonomisk formål, eller et krav eller mål om å gå 
med overskudd. Verken private eller offentlige interesser skal ha noen form for 
utbytte eller avkastning av fjellstyrets virksomhet.    
 
Fjellstyrets organisasjonsform og dets virksomhet har ut fra dette ikke preg av å 
være en «selskapsform», eller av å være av «selskapslignende karakter». Fjellstyret 
er i den rolle denne saken gjelder, å anse som et frittstående og selvstendig 
forvaltningsorgan, jfr. fvl. § 1. Dette er også i samsvar med at fjellstyret er pålagt å 
følge hele fvl. i sin saksbehandling (fjelloven § 10 første ledd) – ikke bare de 
kapitler i loven som ikke gjelder enkeltvedtak – , med at fjellstyret fatter sine 
avgjørelser ved enkeltvedtak og med at fjellstyrets vedtak kan påklages til 
departementet (§ 10 annet ledd). Dette gjelder både for vedtak som retter seg 
mot tredjemann, og også for de vedtak som retter seg mot de bruksberettigede 
selv.   
 

«Departementet» etter § 10 andre ledd er for øvrig LMD, men KLD når klagen 
gjelder fjellstyrevedtak med hjemmel i kap. XI eller XII. LMD har ved forskrift 1. juli 
1995 nr. 679 delegert sin avgjørelsesmyndighet til Statens landbruksforvaltning, nå 
Landbruksdirektoratet. KLD har ved forskrift 8. januar 1976 nr. 4297 delegert sin 
myndighet til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, nå Miljødirektoratet. Andre 
vedtak kan særlig bringes inn for skjønnsretten, jfr. fjell. § 10.  
 
Av Finnmarksloven § 6 fremgår at FeFo er å anse som «eier» av Finnmarks-
eiendommen. I følge FeFos hjemmeside utgjør Finnmarkseiendommen 95 % av all 
grunn i tidligere Finnmark fylke. Det fremgår at FeFo «skal forvalte grunn og 
naturressurser mv. som den eier…». Organiseringsformen er som for et ordinært 
selskap. Se for eksempel loven § 9 om styrets oppgaver.   
 
FeFo er i det vesentlige på samme måte som Statskog en eiendomsbesitter og  
-forvalter. Dette i klar motsetning til fjellstyret som ikke har noen eierrettigheter, 
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verken til grunn eller annet i statsallmenning.  
 
FeFo er ikke et forvaltningsorgan og fatter ikke sine avgjørelser ved enkeltvedtak 
etter fvl. FeFo er således ikke omfattet av kapitlene i fvl. om enkeltvedtak. Videre 
utdeler FeFo sitt overskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune og til 
Sametinget, i tillegg til at det kan utdeles til allmennyttige formål. Se Finnmarks- 
lovens § 15.   
 
FeFo har ut fra dette lite til felles med fjellstyret, men vesentlig mer til felles med 
Statskog og den rolle statsforetaket spiller i statsallmenning. Det kan derfor ikke 
ses at ovennevnte uttalelse fra lovavdelingen om FeFo har særlig overføringsverdi 
til denne saken.  
 

4. Partsstatus for fjellstyret i overordnende saker 
 
I kommunedirektørens redegjørelse heter det bl.a. om fjellstyrets partsstatus: 
 
«Fjellstyret utøver i Vestre Slidre kommune mynde over statsallmenning etter 
fjellova. Dette myndet blir utøvd saman med Statsskog og fordelinga av oppgåver 
er i hovudsak regulert i fjellova. Eigedomen dei saman rår over, representerer over 
50 % av all utmark i Vestre Slidre kommune. Fjellstyret har m.a. inntekter frå 
tomter som Statsskog etter gjeldande arealplaner kan feste bort…..  
……………. 
I høve til arealdelen, må Statsskog og Fjellstyret sjåast på som kommunen sin 
største grunneigar, sjølv om dei har ulike roller og oppgåver etter fjellova. Det er 
utan vidare klart at dei er part i høve til arbeide med kommuneplanen sin arealdel, 
jf. fvl. § 2e». 
 
Fjellstyret deler ikke denne oppfatningen. Kommunestyrets vedtak i denne type 
overordnede saker, «retter seg» ikke «mot» eller «direkte gjelder» fjellstyret, jfr. 
fvl. § 2 første ledd e). Slike vedtak har ikke fjellstyret som særskilt adressat. 
Vedtaket gjelder alle i en kommune.  
 
Selv om en kommuneplan kan ha stor betydning for et selskap eller annen juridisk 
person, blir vedkommende juridisk person likevel ikke «part» kun av dette. Fvl.s 
vilkår i § 2 første ledd e) vil ikke være oppfylt.  
 
I tillegg kommer at i saker om kommuneplaner uttaler fjellstyret seg som et organ 
med stor og viktig kompetanse på problemstillinger i statsallmenning. Dette er 
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kompetanse som det er viktig at kommunens planmyndigheter får del i.  
 
Kommunedirektørens syn vil stenge for folkevalgt deltakelse ved behandlingen av 
slike saker, jf. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) annet punktum. Dette strider 
mot grunnleggende demokratiske prinsipper. Det vil i verste fall kunne føre til at 
slike uttalelser ikke blir gitt, eller blir gitt et svært generelt innhold, av frykt for at 
fjellstyrets medlemmer skal bli erklært inhabile til å delta i behandlingen av 
kommuneplanen.  
  
Om disse forholdene heter det i forarbeidene til endringene av fvl. § 2 e) i 2009.  
Se Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) side 28:   
 
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet vil inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 
første ledd bokstav e bare inntreffe i saker hvor selskapet er part. Departementet 
legger til grunn at det skal en del til for at et selskap anses som part i en sak. Et 
selskap vil ikke være part hvis tilknytningen til saken er underordnet, indirekte eller 
tilfeldig. Heller ikke generelle muligheter for interessekonflikt medfører inhabilitet. 
Det må foreligge en reell tilknytning for å bli regnet som part i en sak. Hvorvidt 
selskapets tilknytning til en sak er så reell og sterk at selskapet må anses som part i 
saken, vil bero på en skjønnsmessig vurdering, slik forvaltningslovens definisjon gir 
rom for. 
 
Departementet finner likevel grunn til å kunne identifisere noen typetilfeller hvor 
det framstår som klart at selskapets tilknytning til saken er så sterk at den vil 
utløse partsstatus. Departementet legger til grunn at et selskap typisk vil være part 
for eksempel i en sak om å inngå kontrakt mellom kommunen og selskapet, eller 
hvor kommunal myndighetsutøvelse rettes direkte mot selskapet. Departementet 
legger videre til grunn at et selskap typisk vil være part når kommunestyret 
behandler saker som gjelder endringer i selskapets vedtekter eller i selskapsavtale. 
På samme måte vil selskapet som utgangspunkt være part når kommunestyret 
gjennomgår og behandler sakskartet for møter i det operative eierorganet, og på 
denne bakgrunn treffer avgjørelser som instruerer kommunens representant i 
eierorganet. 
 
Også når det er aktuelt å gjennomføre kontrollhandlinger rettet mot selskapet, slik 
som selskapskontroll i henhold til kommuneloven § 80, legger departementet til 
grunn at selskapet som hovedregel vil bli regnet som part.  Dersom det gjennom 
slike kontrollhandlinger kreves innsyn i selskapet, kan det heller ikke være tvil om 
at selskapet er part. Som utgangspunkt vil også berørte selskaper være part når 
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kommunen behandler selve planen for gjennomføring av selskapskontroll, jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 13 andre ledd. 
 
På den andre siden vil det i enkelte tilfeller være relativt klart at selskapet ikke vil 
være part. Dette vil etter departementets oppfatning ofte være tilfelle når for 
eksempel kommunestyret behandler forslag og rapporter fra regionråd organisert 
som sammenslutninger etter kommuneloven § 27, uansett om disse er 
selvstendige rettssubjekter eller ikke. Rådenes sentrale virkeområder er ofte 
strategisk planlegging og samordning av tjenester. Departementet legger til grunn 
at tilknytningen til enkelte selskaper/regionråd som regel ikke vil være sterk nok til 
å utløse partsstatus når slike saker behandles i andre folkevalgte organer». 
 
Ingen av ovennevnte eksempler på klar partsstatus er aktuelle for fjellstyret. Det 
vises dessuten til hva som er vist til ovenfor om fjellstyrets funksjon i saker om 
kommuneplaner. Fjellstyret uttaler seg altså som et organ med stor og viktig 
kompetanse om problemstillinger i statsallmenning. Dette skal ikke utelukke 
fjellstyremedlemmer fra videre demokratisk deltakelse i behandling av 
kommuneplaner. Tvert imot, fjellstyremedlemmenes kompetanse på dette 
området er svært viktig å ha med seg i behandlingen av kommuneplanen 
innvirkning på statsallmenningen.     
 
De ovennevnte eksempler på «klar partsstatus» er altså ikke relevante for 
fjellstyret. Derimot er uttalelsene i samme Ot.prp. om overordnede uttalelser mm. 
direkte anvendelige i denne saken. Det heter således videre samme sted i Ot. prp. 
50:    
 
«Overordnete saker som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan 
har en svært sentral betydning i lokalpolitikken. Det er derfor lagt til rette for 
særlig bred folkevalgt deltakelse ved behandlingen av slike saker, jf. 
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) annet punktum. Regelen innebærer 
at ansatte som i denne egenskapen har medvirket ved «behandlingen av 
årsbudsjettet, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan» ikke blir inhabile når 
saken skal behandles i folkevalgt organ der de er medlem. Bestemmelsen bygger 
på at hensynet til et levende lokaldemokrati med bred folkevalgt deltakelse tilsier 
at så få som mulig av de folkevalgte skal måtte fratre som inhabile ved 
behandlingen av slike saker. Etter departementets syn kan det likevel ikke sluttes 
fra denne regelen, som regulerer kommunalt ansattes medvirkning i forbindelse 
med forberedelsen av saker, at folkevalgte aldri kan komme til å være inhabile når 
behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan skal finne 



 

8 

 

sted. Departementet legger til grunn at når det skal vurderes om en folkevalgt, 
som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i et selskap, er 
habil i slike saker, må habilitetsvurderingen avgjøres etter forvaltningsloven. 
Utgangspunktet er da at det, på tilsvarende måte som for eksemplene over, må 
vurderes om selskapet er part i saken 
 
Departementet legger til grunn at det enkelte selskapet ikke uten videre blir regnet 
som part etter § 6 første ledd bokstav e i overordnete saker som årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Det har særlig sammenheng med at 
slike overordnete saker som et utgangspunkt ikke har det enkelte selskapet som 
adressat. Fordi det i overordnete saker som årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan skal mye til å bli regnet som part, legger 
departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt med inhabilitet i forhold til 
slike saker etter forvaltningsloven § 6 første ledd. 
 
Departementet mener på denne bakgrunn at forslaget om å oppheve unntaket i 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, ikke innebærer noen vesentlig 
begrensning i muligheten til bred folkevalgt deltakelse i behandlingen av 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Departementet 
framholder at inhabilitet i behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan likevel vil kunne inntre etter den generelle 
inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 annet ledd på samme måte som 
tidligere. Det kreves likevel en klar, konkret tilknytning for at inhabilitet vil inntreffe 
etter denne bestemmelsen, ved at det må påvises at det foreligger særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet». 
(Understreket av oss). 
 

Dette synspunktet er også lagt til grunn i forvaltningspraksis. I uttalelse 10. februar 
2011 fra Lovavdelingen i Justisdepartementet om Innovasjon Norges partsstilling 

heter det således bl.a.:  
 
«Når det gjelder saker om enkeltstående bevilgninger til Innovasjon Norge, er det 
liten tvil om at selskapet vil være «part» i forvaltningslovens forstand, og at 
medlemmer av hovedstyret i Innovasjon Norge således vil være inhabile etter § 6 
første ledd nr. 2 bok- stav e til å delta i forberedelsen og avgjørelsen av dem. 
Innovasjon Norge vil derimot neppe kunne anses som «part» i fylkeskommunens 
generelle budsjettsaker, ettersom fylkeskommunens budsjett neppe kan sies å 
direkte gjelde Innovasjon Norge. Vi antar at dette gjelder selv om det er tale om å 
øremerke midler til selskapet i budsjettet». (Understreket av oss). 
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Se her også Kommunaldepartementets «Veileder» for kommuner om habilitet pkt. 
4.3 og 5.3.4 side 26. 
 
Med det ovennevnte som bakgrunn er det fjellstyrets oppfatning at det i denne 
saken ikke inntrer automatisk inhabilitet etter fvl. første ledd e) for 
fjellstyremedlemmer. Fjellstyret kan ikke kan anses som part i saken.  
 

5. Konklusjon 
 
På grunnlag av gjennomgåelsen ovenfor er det fortsatt vår oppfatning at 
fjellstyrets medlemmer ikke er inhabile til å delta i behandlingen av 
kommuneplanen. Dette både fordi fjellstyret ikke kan anses som «part» i saken, jfr. 
fvl. § 2 e), og fordi fjellstyret heller ikke omfattes av begrepet «selskap» i fvl. § 6 
første ledd.  
 
Selv om fjellstyret måtte anses som part i saken, ville det altså ikke inntre 
automatisk inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd for fjellstyremedlemmer i denne 
saken.  
 
Fjellstyremedlemmer vil derfor ikke kunne erklæres inhabile på generelt grunnlag 
for alle saker som har berøringspunkter mot statsallmenning.  
 
Som redegjort for i vår forrige uttalelse vil imidlertid inhabilitet etter 
bestemmelsens annet ledd kunne oppstå. Dette må imidlertid avgjøres konkret og 
på grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering i den enkelte sak.  
 
Kommunedirektørens uttalelse øverst på side 4 i saksfremstillingen om at 
konsekvensen av at fvl. § 6 første ledd ikke kommer til anvendelse er at «… 
fjellstyret fritt (kan) fremje synspunkt som part i saker, og styremedlemmer like 
fritt kunne møte i politiske organ og delta i handsaminga av same saka», kan det 
således ikke ses å være rettslig grunnlag for.             
 

Dersom det er spørsmål til uttalelsen, ber jeg om å bli kontaktet. 

 

WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS 
 

Tor Gresseth 
 

 


