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Svar på brev angående lovlighetskontroll av vedtak om nedleggelse av 
Stranden skole. 
Viser til ditt brev av 3. juni 2014. I samarbeid med kommuneadvokaten belyses de forhold du 
tar opp i brevet. Avslutningsvis følger mitt syn på hva som er hensiktsmessig måte å håndtere 
saken på. Innledningsvis ser jeg likevel grunn til å si noe om sakens faktiske side. Det skyldes 
at det er ulike oppfatninger av hva som ble sagt under kommunestyrebehandlingen.

1. Sakens faktiske side – kjente kommunestyret til lovlighetsinnsigelsen?
Det er åpenbart flere syn på hva som faktisk skjedde under kommunestyremøtet. Det 
springende punkt er hvorvidt kommunestyrerepresentantene var kjent med innsigelsen mot 
lovligheten før de traff vedtak om nedleggelse av Stranden skole. I brevet av 3. juni skriver du:

«Krav om lovlighetskontroll var ikke varslet fra talerstolen som ledd i debatten»

Grunnen til at du tar opp dette er at det i oversendelsesbrevet fra administrasjonen til 
Fylkesmannen angis at kravet om lovlighetskontroll ikke anses naturlig å fremlegge for 
kommunestyret før det oversendes Fylkesmannen.  Administrasjonen viser til at:

«Årsaken til dette er at kravet om lovlighetskontroll ble varslet før kommunestyret 
voterte. Følgelig var kommunestyret godt kjent med innvendingen mot lovligheten før 
de traff sitt vedtak» .

Du hevder at dette er feil, og oppgir i brevet hva som er din virkelighetsoppfatning.

Etter å ha mottatt brevet ditt, så har andre som var tilstede blitt spurt om hvordan de oppfattet 
dette. En forespørsel til et lite utvalg personer fra sekretariat og administrasjon tilsier at en av 
kommunestyrerepresentantene i sitt innlegg i debatten nevnte at hvis nedleggelse ble vedtatt, 
så ville det bli fremmet krav om lovlighetskontroll.  Det er ingen som husker den nøyaktige 
ordlyden i hva han sa, men din fremstilling om at krav om etterprøving (lovlighetskontroll) 
ikke ble nevnt er omstridt.

Det er uansett klart at rådmannen i forbindelse med saken leste opp kommuneloven § 59 om 
lovlighetskontroll, dvs. bestemmelsens punkter 1-3. Dette hadde hatt liten mening å lese opp 
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bestemmelsen uten at lovlighetskontroll hadde vært et tema. Det styrker antagelsen om at 
lovlighetskontroll ble nevnt i debatten.

Det hersker altså to ulike syn på hva som ble varslet i debatten. Hva som er rett lar seg ikke 
fastslå. Uansett hvilken oppfatning som er den riktige, så er det hevet over tvil at 
kommunestyret på forhånd var kjent med innvendingene som foreldrene ved Stranden skole 
hadde fremmet vedrørende lovligheten av vedtaket. Dette fulgte av saksdokumentene.

Selve kravet om lovlighetskontroll bygget direkte på de innvendingene som advokat 
Kristiansen og LUFS hadde fremmet på vegne av foreldrene. Med andre ord så var 
kommunestyret åpenbart kjent med at det var reist tvil om lovligheten før de traff sitt vedtak. 
Det formelle kravet om lovlighetskontroll brakte ingen nye opplysninger inn i saken.   

For helhetens del opplyses at det er full enighet om at det formelle kravet om 
lovlighetskontroll først ble fremsatt etter at det var votert over om Stranden skole skulle 
nedlegges fra høsten.

2. Om oversendelse av krav om lovlighetskontroll direkte til Fylkesmannen
Fristen for å fremsette krav om lovlighetskontroll er 3 uker, jfr. § 1 i forskrift om tidsfrist for 
krav om lovlighetskontroll. Det innebærer at det organ som treffer vedtaket vanligvis ikke blir 
klar over lovlighetsinnsigelser før etter at vedtak er truffet. Det er noe av bakgrunnen for at 
kommuneloven § 59 nr. 2 fastsetter at krav om lovlighetskontroll skal forelegges organet som 
har truffet avgjørelsen, og at dette organet så beslutter om avgjørelsen skal opprettholdes (i lys 
av de nye opplysningene, min tilføyelse). 

I vårt tilfelle så ble kommunestyret kjent med innsigelsen mot lovligheten allerede før 
vedtaket ble truffet, men valgte likevel å treffe vedtaket. 

Det har vært en ulovfestet praksis at Fylkesmannen i slike tilfeller ikke krever at saken skal til 
ny kommunestyrebehandling, men aksepterer at krav om lovlighetskontroll oversendes 
Fylkesmannen direkte. Det er på bakgrunn av denne praksisen at det i oversendelsesbrevet er 
skrevet at:

«Det ikke er tilkommet nye opplysninger som skulle tilsi at kommunestyret bør få saken 
fremlagt på nytt for eventuelt å omgjøre sitt vedtak»

Jeg kommer nærmere tilbake til den saksbehandling jeg foreslår videre. 

3. Vedrørende oppsettende virkning
I avsnitt 5 i brevet ditt skriver du at kommunestyret ikke har tatt stilling til om vedtaket om å 
nedlegge Stranden skole skal gis oppsettende virkning. Du fremstiller det som om dette er noe 
kommunestyret ikke er gitt anledning til å ta stilling til. 

Som nevnt så ble det fra rådmannens side lest opp hva som står i kommuneloven § 59 nr. 3, 
nemlig:
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«Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede 
avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt 
eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet fatter slikt vedtak»

Kommunestyret var altså fullt ut klar over bestemmelsen som uttrykker hovedregelen i norsk 
rett, nemlig at et vedtak kan iverksettes med mindre det er truffet vedtak om det motsatte. 
Denne hovedregelen gjelder selv om vedtak påklages. En motsatt regel ville åpne for at den 
som er mot iverksetting kunne trenere saken ved å klage og på det viset utsette videre arbeid. 

Kommunestyret har ved å unnlate å be om oppsettende virkning i realiteten bestemt seg for at 
vedtaket skal settes ut i livet.  

Jeg synes også det er på sin plass å nevne at kommunestyret ble bedt om å ta stilling til flere 
ulike forslag som innebar utsettelse. Det ble votert både over forslag fra representanten Viggo 
Elstad (Frp) om å utsette saken, og forslag fra representanten Frode Østlund (H) om at 
Stranden skole først skulle nedlegges fra 1. 8. 2015.  Begge disse forslagene falt, og implisitt 
har kommunestyret dermed tatt standpunkt til om de ønsker at iverksettelse utsettes. Jeg viser 
til protokollen fra kommunestyremøtet. 

Den politiske viljen som har kommet til uttrykk fra kommunestyrets flertall i 
utsettelsesspørsmålet er dermed helt klar. 

4. Kort bemerkning om enkelte karakteristikker i brevet
I brevet er administrasjonen kritisert flere steder og karakteriseres med ord som «ikke 
tillitsskapende», «feil» og «meget beklagelig».Representanten Aasen og andre er naturligvis i 
sin fulle rett til å kritisere om de anser at det er grunnlag for det, men det er ingen god skikk «å 
skyte på pianisten» og her skytes det ganske friskt på dem som er satt til å gjennomføre 
vedtak. Jeg vil tillate meg å stille spørsmål ved om man er tjent med dette. 

5. Ordførers syn på saksbehandlingen videre. 
Kommunestyret har fattet vedtak om å nedlegge Stranden skole fra august 2014.Det er ikke 
besluttet å gi vedtaket oppsettende virkning. Administrasjonen må forholde seg til dette, i 
praksis jobbe videre med å sette vedtaket ut i livet.  

I kommunestyremøtet fremmet 12 av kommunestyrerepresentantene krav om 
lovlighetskontroll av vedtaket om å nedlegge Stranden skole. 

Kravet er fra administrasjonens side blitt oversendt Fylkesmannen uten ugrunnet opphold i 
samsvar med praksis. Hvorvidt kravet om lovlighetskontroll burde vært fremlagt 
kommunestyret før oversendelse til Fylkesmannen avhenger i noen grad av om 
kommunestyret var kjent med innvendingen mot lovligheten eller ikke før de traff sitt vedtak. 
Som det fremgår i punkt 1 så var kommunestyret åpenbart kjent med innsigelsene. 

Hvis Fylkesmannen anser at saksbehandlingsreglene i kommuneloven § 59 ikke er oppfylt, så 
vil saken uansett bli returnert kommunen. Den vil da bli fremlagt kommunestyret til 
behandling i første mulige møte. Brevet ditt og dette svarbrevet vil bli ettersendt 
Fylkesmannen slik at synspunktene kan tas i betraktning ifm. prøvingen av vedtaket.

Dersom kommunen ikke mottar noen foreløpig eller endelig avgjørelse fra Fylkesmannen 
innen neste møte, så vil kommunestyret uansett få seg forelagt en orienteringssak om hvordan 
kravet om lovlighetskontroll er blitt fulgt opp. I orienteringen vil både a) oversendelsesbrevet 
til Fylkesmannen, b) ditt brev av 3. juni og c) dette svarbrevet inngå.  
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Kommunestyret står da fritt til å ta saken opp som vedtakssak dersom de skulle ønske det, 
eller alternativt å stadfeste det som er besluttet ved å la saken gå sin gang. Skulle 
kommunestyret velge å ta opp igjen saken vil Fylkesmannens avgjørelse bli utsatt eller 
bortfalle. Det vil dermed ikke føre til annet enn tidsspille dersom man skulle be Fylkesmannen 
om å avvente sin behandling. 

Jeg anser derfor ovenfor angitte fremgangsmåte som den korrekte og mest hensiktsmessige 
måten å håndtere saken på.

Med hilsen

Kjell. B. Hansen
Ordfører

Saksbehandler: kommuneadvokat Dag Reite

Kopi:
Kopi av dette brev sendes de 12 kommunestyrerepresentantene som står bak krav om 
lovlighetskontroll. 


