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Rådmannens forslag til vedtak:

Bakgrunn:
Det vises til vedlagte krav om lovlighetskontroll og vedlagte e-post fra ordføreren til
fylkesmannen der hun ber Fylkesmannen vurdere på eget initiativ å vurdere behovet for
lovlighetskontroll etter kommuneloven §59 nr. 5.
I vedlagte svarbrev har Fylkesmannen kommet til at det er viktig at kommunestyret gis
anledning til å vurdere den fremsatte klagen, slik det er forutsatt i kommunelovens § 59 nr. 2,
og at man derfor tilstreber en ordinær saksgang. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke
aktuelt at Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av eget tiltak.
Saken skal således behandles i kommunestyret på ordinær måte.
Saksutredning:
Rådmannen har anmodet KS Advokatene om en vurdering av om rådmannen skal
saksforberede en sak gjeldende krav om legalitetskontroll av et vedtak kommunestyret har
fattet. Dersom vurderingen var at rådmannen skulle saksbehandle dette, ba rådmannen også om
en vurdering av egen habilitet, samt en vurdering av selve kravet.
Advokat Frode Lauareid i KS Advokatene har vurdert det slik at rådmannen skal forberede
saker gjeldende legalitetskontroll. Rådmannen finner det riktig å vise til at det i behandlingen
av denne saken ble fremmet forslag om å innlede forhandlinger om å avslutte rådmannens
arbeidsforhold. Dette forslaget fikk ikke flertall. Dette er ikke tatt opp i kravet om
legalitetskontroll og KS-Advokatens viser uansett til kommuneloven § 59 der det fremgår at
denne type vedtak ikke kan være gjenstand for legalitetskontroll. KS-Advokatens vurdering er
således at rådmannen er habil til å utrede overfor kommunestyret det fremsatte kravet om
legalitetskontroll.
Kravet
Kravet gjelder vedtak fattet av Søgne kommunestyre i sak 22/18 i møte den 15. februar 2018.

Kravet er fremsatt den 6. mars 2018 av elleve kommunestyrerepresentanter.
Kommuneloven § 59 nr 1 stiller vilkår om at krav om legalitetskontroll må være fremsatt av
minst tre eller flere medlemmer av kommunestyret. Dette vilkåret er oppfylt.
Forskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll fastsetter fristen til tre uker. Denne fristen er også
oppfylt. Kravet skal derfor realitetsbehandles og ikke avvises.
Redegjørelse for kravet
Vedtaket som kreves undergitt lovlighetskontroll har slik ordlyd:
«Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og trygt
arbeidsmiljø.
Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere måter. Kontrollutvalget
må gjøre sine vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av de vurderinger
som gjøres.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering»
I kravet vises til så til følgende protokollførsel fra kommunestyremedlem Jan Stubstad:
Merknader til sakslisten og innkallingen.
Repr. Stubstad (uavh) stilte spørsmål om e-post fra hovedverneombudet sendt til
kommunestyrets medlemmer og dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens
sakskast.
Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at dokumentene ikke var å anse som underlag til
dagens sakskart siden dokumentene ikke var sendt ut fra ordfører.»
Videre i kravet vises det til at kontrollutvalget i møte den 1. mars 2018 fattet to vedtak. Det
første lyder slik:
«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta et initiativ til lovlighetskontroll av
PS 22/18 Saksfremlegg – Melding om vedtak i sak 1/18, Oppfølging av innkommet
varsel – sletting i arkivet, behandlet i kommunestyret 15.02.18.»
Det andre vedtaket lyder slik:
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr
22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. På denne
bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å velge
nytt kontrollutvalg».
Hva kravet om lovlighetskontroll er rettet mot
Fylkesmannen anmodes om å vurdere om kommunestyrets vedtak er påvirket av dokumenter
sendt utenfor saklisten. Det vises her til kommuneloven § 32 og forvaltningsloven § 41.
Fylkesmannen anmodes også om hvorvidt det etter påviste lovbrudd er innenfor regelverket å
kun ta saken til orientering uten å foreslå eller iverksette tiltak.
Status til dokumentene

Den formelle statusen til dokumentene fremgår av protokollen:
«Merknader til sakslisten og innkallingen.
Repr. Stubstad (uavh) stilte spørsmål om e-post fra hovedverneombudet sendt til
kommunestyrets medlemmer og dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens
sakskart.
Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at dokumentene ikke var å anse som underlag til dagens
sakskart siden dokumentene ikke var sendt ut fra ordfører.»
Dokumentene ligger ved som underlag til kravet om lovlighetskontroll og av de fremgår det at
noen ansatte i kommunen har opplevd at noen folkevalgte har agert slik at dette har påvirket
deres psykososiale arbeidsmiljø negativ. Dokumentene var sendt som et personlig brev fra en
ansatt til gruppelederen samt et brev fra en av verneombudene på rådhuset til formannskapet
og kommunestyret. Brevene er således ikke en del av den kommunale saksbehandlingen som
rådmannen har ansvaret for.
Rådmannen har uavhengig av kravet om lovlighetskontroll fått tilgang til brevene og vil til
orientering følge dette opp som personalsaker. Da disse sakene involverer folkevalgt nivå, har
rådmannen startet en dialog med formannskapet for å sikre at de ansatte som dette gjelder får et
arbeidsmiljø som de har krav på.
Vurdering av kravet
Det vises her til KS-advokatens vurdering:
«Vurdering av kravet
Den første anmodningen gjelder om kommunestyret vedtak er påvirket av at gruppelederne har
fått tilsendt dokumenter fra flere ansatte som gir uttrykk for at noen folkevalgte handler slik at
disse ansattes psykososiale arbeidsmiljø påvirkes negativt.
Også for saksbehandling i kollegiale organ gjelder prinsippet om at en sak skal være så godt
opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette våker organet selv over ved enten å velge å gå til
realitetsbehandling eller sende saken tilbake for ytterligere utredning. Kommunestyret var
kjent med at disse dokumentene eksisterte og at noen folkevalgte, blant annet alle
gruppelederne, hadde tilgang og kjennskap til innholdet. Man må legge til grunn at
kommunestyret ved å fullføre behandlingen av saken mente at en mulig asymmetri i
informasjonstilgang ikke hadde noe å si for forsvarligheten av saksbehandlingen.
I de alle fleste saker vil være slik at informasjons- og dokumentasjonsgrunnlaget de forskjellige
folkevalgte har varierer, uten at man av den grunn kan si at vedtak blir ugyldige. Skal man
vurdere om en slik situasjon skal medføre at vedtaket er ugyldig, kan man ikke ha som
utgangspunkt at man tenker den aktuelle informasjon bort, men at man tenker at alle måtte hatt
den samme tilgangen til informasjonen. I denne saken blir det altså å stille spørsmål om det
har noe å si for vedtaket innhold at noen, men ikke alle, visste at det var noen ansatte i
kommunen som mente at noen folkevalgte agerte slik at dette påvirket det psykososiale
arbeidsmiljøet negativt. I vedtaket er det ikke besluttet noe som i seg selv er ugyldig og
vedtaket kan derfor ikke være ulovlig.
Den andre anmodningen gjelder om kommunestyret kan velge å ta til orientering et vurdering
fra kontrollutvalget om at kommunens administrasjon har brutt arkivlovgivningen.

Det kan stilles spørsmål om Fylkesmannen, i lovlighetsprøvningen, uprøvd skal legge til grunn
kontrollutvalgets pretensjon om lovbrudd eller om Fylkesmannen også må prøve dette. Dette er
et spørsmål det i tilfelle får være opp til Fylkesmannen å ta stilling til.
Hovedregelen er at kommunestyret kan beslutte å ta en opplysning om lovbrudd til orientering.
Unntak vil gjelde for de tilfellene der det foreligger en rettslig plikt til å handle annerledes.
For brudd på arkivloven gjelder ikke noen plikt til å anmelde dette til politiet som mulig
straffbart forhold. Kommunestyret kan inngi slik anmeldelse, men det er det opp til
kommunestyrets eget skjønn å avgjøre.
Man er heller ikke kjent med regler som tilsier plikt til arbeidsrettslig oppfølging av noen
ansatte for denne type forhold. Igjen er dette opp til kommunestyrets eget skjønn.
Kommunestyret har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med den kommunale forvaltning, se
kommuneloven § 76. Av denne bestemmelsen kan det følge en plikt for kommunestyret til ikke å
ta en sak til orientering, men til å iverksette andre tiltak. Et vedtak om å ta en sak til
orientering vil likevel bare være rettslig feil når tilfellet er så grovt at det ikke er noe alternativ
enn konkrete tiltak. I dette tilfelle måtte situasjonen være at kommunens arkiveringsrutiner er
langt fra arkivlovens krav og rådmannens redegjørelse for forholdene var så lite
tillitsvekkende at dette ikke kunne aksepteres av kommunestyret. Kommunestyrets vedtak var i
samsvar med kontrollutvalgsekretariatets innstilling til kontrollutvalget. Det aktuelle forholdet
var at en ansatt hadde reagert personlig på innholdet i et dokument skrevet av ordfører og
henvendte seg til sin overordnede om saken. Denne ansattes overordnede valgte da å ta
dokumentet ut av den saken dokumentet var arkivert på, for å ta en ny vurdering av hva som
ville være riktig arkiveringsmåte. Forholdet er altså enkeltstående, aktiviserer arbeidsgivers
omsorgsplikt og preges ellers av særegne omstendigheter.
Det pågår for tiden en forvaltningsrevisjon av kommunens arkivsystem. Dette var
kommunestyret kjent med da vedtak som kreves legalitetskontrollert ble fattet. Ut fra dette må
det ligge klart innenfor kommunestyrets skjønnsmargin å vedtak at saken tas til orientering.
Det var også et tema i saken om hvorvidt et saksframlegg kunne trekkes med den begrunnelse
at rådmannens saksforberedelse ikke var avsluttet. Alternativet til dette er at kommunestyret
gjør vedtak om å sende saken tilbake. Kommuneloven bygger på at rådmannen har ansvar for
saksutredning og ordfører har ansvar for sakslisten. Dersom rådmannen ved en feiltagelse har
sendt fra seg en ufullstendig saksutredning, blir det for formalistisk å kreve at det er bare
kommunestyret som kan vedta å sende saken tilbake. Etter mitt syn må det være forskjell på de
tilfellene der rådmannen har sendt fra seg saken ved en feiltagelse og de tilfellene der
rådmannen i ettertid kommer til at saken skulle vært utredet ytterligere. I det første tilfellet må
rådmannen kunne ta saken tilbake, mens det i det andre tilfellet får være opp til kommunestyret
som saksgrunnlaget er tilfredsstillende eller ikke.
Vurderingen er følgelig at vedtaket har et innhold som lovlig kan fattes. Kravet om
legalitetskontroll skal derfor ikke tas til følge. Kravet skal derfor oversendes Fylkesmannen for
endelig behandling.»
Rådmannens vurdering
Rådmannen velger å fremme saken uten innstilling. Grunnen til dette er at sakens
hovedspørsmål er om kommunestyret selv mener at saken var tilfredsstillende opplyst.
Rådmannen viser til at KS-advokaten har kommet til at kommunestyret har grunnlag for å
mene det, men det får være opp til kommunestyret selv å ta stilling til dette.

Kommunestyret kan velge å fastholde sitt vedtak fra sist. Da går saken videre til Fylkesmannen
som vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket. Kommunestyret kan også velge å behandle
saken på nytt og gjøre nytt vedtak. Da faller tidligere vedtak bort og det nye vedtaket er
gjeldende. Dette selv om det nye vedtaket skulle være identisk med det første vedtaket.

Vedlegg
1 Krav om legalitetskontroll
2 Krav om lovlighetskontroll - Vedtak i sak 22/18 i Søgne kommunestyre
3 Krav om lovlighetskontroll
4 Vedlegg til krav om lovlighetskontroll - unntatt offentlighet etter off.l. §
13, jfr. fvl. §13.
5 Sak om lovlighetskontroll
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Krav om legalitetskontroll
Innledning
Rådmannen i Søgne kommune har anmodet om bistand til å vurdere krav av 6. mars 2018 om
legalitetskontroll fattet av Søgne kommunestyre i sak 22/18.
Saksbehandlingsspørsmål
Kommuneloven § 23 nr 2 sier at rådmannen skal «påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet». Det legges til grunn at dette gjelder også for saker om legalitetskontroll.
Videre er det også riktig å vise til at det i behandlingen av denne saken ble fremmet forslag om å innlede
forhandlinger om å avslutte rådmannens arbeidsforhold. Dette forslaget fikk ikke flertall. Dette er ikke
tatt opp i kravet om legalitetskontroll, men ville uansett ikke vært omfattet, da kommuneloven § 59
fastsetter at denne type vedtak ikke kan være gjenstand for legalitetskontroll. Det foreligger heller ikke
noe grunnlag for at rådmannen skulle være inhabil til å saksutrede kravet om legalitetskontroll.
Kravet
Kravet gjelder vedtak fattet av Søgne kommunestyre i sak 22/18 i møte den 15. februar 2018.
Kravet er fremsatt den 6. mars 2018 av elleve kommunestyrerepresentanter.
Kommuneloven § 59 nr 1 stiller vilkår om at krav om legalitetskontroll må være fremsatt av minst tre eller
flere medlemmer av kommunestyret. Dette vilkåret er oppfylt.
Forskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll fastsetter fristen til tre uker. Denne fristen er også oppfylt.
Kravet skal derfor realitetsbehandles og ikke avvises.
Redegjørelse for kravet
Vedtaket som kreves undergitt lovlighetskontroll har slik ordlyd:
«Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og trygt
arbeidsmiljø.
Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere måter. Kontrollutvalget må
gjøre sine vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av de vurderinger som
gjøres.
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering»
I kravet vises til så til følgende protokollførsel fra kommunestyremedlem Jan Stubstad:
«Merknader til sakslisten og innkallingen.
Repr. Stubstad (uavh) stilte spørsmål om e-post fra hovedverneombudet sendt til
kommunestyrets medlemmer og dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens
sakskast.
Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at dokumentene ikke var å anse som underlag til dagens
sakskart siden dokumentene ikke var sendt ut fra ordfører.»
Videre i kravet vises det til at kontrollutvalget i møte den 1. mars 2018 fattet to vedtak. Det første lyder
slik:
«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta et initiativ til lovlighetskontroll av PS
22/18 Saksfremlegg – Melding om vedtak i sak 1/18, Oppfølging av innkommet varsel –
sletting i arkivet, behandlet i kommunestyret 15.02.18.»
Det andre vedtaket lyder slik:
«Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr 22/18
ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. På denne bakgrunn
ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å velge nytt
kontrollutvalg».
Hva kravet om lovlighetskontroll er rettet mot
Fylkesmannen anmodes om å vurdere om kommunestyrets vedtak er påvirket av dokumenter sendt
utenfor saklisten. Det vises her til kommuneloven § 32 og forvaltningsloven § 41.
Fylkesmannen anmodes også om hvorvidt det etter påviste lovbrudd er innenfor regelverket å kun ta
saken til orientering uten å foreslå eller iverksette tiltak.
Vurdering av kravet
Den første anmodningen gjelder om kommunestyret vedtak er påvirket av at gruppelederne har fått
tilsendt dokumenter fra flere ansatte som gir uttrykk for at noen folkevalgte handler slik at disse ansattes
psykososiale arbeidsmiljø påvirkes negativt.
Også for saksbehandling i kollegiale organ gjelder prinsippet om at en sak skal være så godt opplyst som
mulig før vedtak fattes. Dette våker organet selv over ved enten å velge å gå til realitetsbehandling eller
sende saken tilbake for ytterligere utredning. Kommunestyret var kjent med at disse dokumentene
eksisterte og at noen folkevalgte, blant annet alle gruppelederne, hadde tilgang og kjennskap til
innholdet. Man må legge til grunn at kommunestyret ved å fullføre behandlingen av saken mente at en
mulig asymmetri i informasjonstilgang ikke hadde noe å si for forsvarligheten av saksbehandlingen.
I de alle fleste saker vil være slik at informasjons- og dokumentasjonsgrunnlaget de forskjellige folkevalgte
har varierer, uten at man av den grunn kan si at vedtak blir ugyldige. Skal man vurdere om en slik
situasjon skal medføre at vedtaket er ugyldig, kan man ikke ha som utgangspunkt at man tenker den
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aktuelle informasjon bort, men at man tenker at alle måtte hatt den samme tilgangen til informasjonen. I
denne saken blir det altså å stille spørsmål om det har noe å si for vedtaket innhold at noen, men ikke
alle, visste at det var noen ansatte i kommunen som mente at noen folkevalgte agerte slik at dette
påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet negativt. I vedtaket er det ikke besluttet noe som i seg selv er
ugyldig og vedtaket kan derfor ikke være ulovlig.
Den andre anmodningen gjelder om kommunestyret kan velge å ta til orientering et vurdering fra
kontrollutvalget om at kommunens administrasjon har brutt arkivlovgivningen.
Det kan stilles spørsmål om Fylkesmannen, i lovlighetsprøvningen, uprøvd skal legge til grunn
kontrollutvalgets pretensjon om lovbrudd eller om Fylkesmannen også må prøve dette. Dette er et
spørsmål det i tilfelle får være opp til Fylkesmannen å ta stilling til.
Hovedregelen er at kommunestyret kan beslutte å ta en opplysning om lovbrudd til orientering. Unntak
vil gjelde for de tilfellene der det foreligger en rettslig plikt til å handle annerledes. For brudd på
arkivloven gjelder ikke noen plikt til å anmelde dette til politiet som mulig straffbart forhold.
Kommunestyret kan inngi slik anmeldelse, men det er det opp til kommunestyrets eget skjønn å avgjøre.
Man er heller ikke kjent med regler som tilsier plikt til arbeidsrettslig oppfølging av noen ansatte for
denne type forhold. Igjen er dette opp til kommunestyrets eget skjønn.
Kommunestyret har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med den kommunale forvaltning, se
kommuneloven § 76. Av denne bestemmelsen kan det følge en plikt for kommunestyret til ikke å ta en
sak til orientering, men til å iverksette andre tiltak. Et vedtak om å ta en sak til orientering vil likevel bare
være rettslig feil når tilfellet er så grovt at det ikke er noe alternativ enn konkrete tiltak. I dette tilfelle
måtte situasjonen være at kommunens arkiveringsrutiner er langt fra arkivlovens krav og rådmannens
redegjørelse for forholdene var så lite tillitsvekkende at dette ikke kunne aksepteres av kommunestyret.
Kommunestyrets vedtak var i samsvar med kontrollutvalgsekretariatets innstilling til kontrollutvalget. Det
aktuelle forholdet var at en ansatt hadde reagert personlig på innholdet i et dokument skrevet av ordfører
og henvendte seg til sin overordnede om saken. Denne ansattes overordnede valgte da å ta dokumentet
ut av den saken dokumentet var arkivert på, for å ta en ny vurdering av hva som ville være riktig
arkiveringsmåte. Forholdet er altså enkeltstående, aktiviserer arbeidsgivers omsorgsplikt og preges ellers
av særegne omstendigheter.
Det pågår for tiden en forvaltningsrevisjon av kommunens arkivsystem. Dette var kommunestyret kjent
med da vedtak som kreves legalitetskontrollert ble fattet. Ut fra dette må det ligge klart innenfor
kommunestyrets skjønnsmargin å vedtak at saken tas til orientering.
Det var også et tema i saken om hvorvidt et saksframlegg kunne trekkes med den begrunnelse at
rådmannens saksforberedelse ikke var avsluttet. Alternativet til dette er at kommunestyret gjør vedtak
om å sende saken tilbake. Kommuneloven bygger på at rådmannen har ansvar for saksutredning og
ordfører har ansvar for sakslisten. Dersom rådmannen ved en feiltagelse har sendt fra seg en ufullstendig
saksutredning, blir det for formalistisk å kreve at det er bare kommunestyret som kan vedta å sende
saken tilbake. Etter mitt syn må det være forskjell på de tilfellene der rådmannen har sendt fra seg saken
ved en feiltagelse og de tilfellene der rådmannen i ettertid kommer til at saken skulle vært utredet
ytterligere. I det første tilfellet må rådmannen kunne ta saken tilbake, mens det i det andre tilfellet får
være opp til kommunestyret som saksgrunnlaget er tilfredsstillende eller ikke.
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Vurderingen er følgelig at vedtaket har et innhold som lovlig kan fattes. Kravet om legalitetskontroll skal
derfor ikke tas til følge. Kravet skal derfor oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Med vennlig hilsen

Frode Lauareid
advokat
Telefon: 97 66 90 18
E-post: Frode.Lauareid@ks.no
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Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 06.03.2018 14:24:27 Til: Postmottak; Liv
Heier Tysil Tittel: VS: krav om lovlighetskontroll
Til arkiv UO §13
Fra: Astrid Margrethe Hilde
Sendt: 6. mars 2018 14:14
Til: 'Ytterdahl, Stein A.'
Emne: krav om lovlighetskontroll

Til fylkesmannen i Agder
Vedlagt ligger krav om lovlighetskontroll og vedlegg til underlag til klagen
Klagen skal behandles i kommunestyret i marsmøtet, men på grunn av problemer som nevnt på tlf i dag
vedrørende innkalling til møter mv. bes fylkesmannen på eget initiativ å vurdere behovet for lovlighetskontroll
etter koml §59 nr 5.
I ettermiddag, etter sterkt press og krav fra ordfører, ble forberedende møter for neste formannskap likevel
avholdt som foreskrevet. Jeg er dog usikker på om møteinnkalling til neste kommunestyre blir avholdt som avtalt
neste tirsdag den 13.03 kl 09:00 og gjør med dette fylkesmannen oppmerksom på disse problemene.
Mvh
Astrid Hilde
Ordfører i Søgne

iii:

Fylkesmannen
Justis-

i Aust—og Vest—Agder

og vergemålsavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vi ordfører

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2481

Søgne kommune

Dato
12.03.2018

- vedr. sak om lovlighetskontroll

Det vises til ordførerens

epost av 06.03.18 vedrørende

behandlingen

av sak om

lovlighetskontroll.
Fylkesmannen
klagen,

ser det som viktig at kommunestyret

slik det er forutsatt

saksgang.

i kommuneloven

På det nåværende

lovlighetskontroll

tidspunkt

gis anledning

til å vurdere

den fremsatte

§ 59 nr. 2, og at man derfor tilstreber

er derfor ikke aktuelt

at Fylkesmannen

foretar

av eget tiltak.

Med hilsen

Eva L. Jørlo (e.f)

Gunnar

Fung. direktør

seniorrådgiver

Refsland
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