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Departementets svar på krav om lovlighetskontroll – sak 32/18, Valg av
medlemmer til fellesnemnd
I forbindelse med fylkestingets vedtak 21.06.18 i sak 32/18 Valg av medlemmer til fellesnemnda
ble det levert inn krav om lovlighetskontroll. Fylkestinget vedtok å ikke oppnevne medlemmer til
fellesnemnda. Kravet om lovlighetskontroll gjaldt hovedsakelig spørsmålet om
saksbehandlingsregene under voteringen i saken var fulgt, altså om vedtaket ble til på lovlig
måte.
Fylkestinget skulle i utgangspunktet vurdere om vedtaket skulle opprettholdes i etterfølgende
fylkesting 17.10.18, men departementet vurderte avgjørelsen på eget initiativ 15.10.18, jf.
kommuneloven § 59 femte ledd. Departementet opphevet fylkestingets vedtak i sak 32/18 på
bakgrunn av at vedtaket ikke var innholdsmessig lovlig, jf. kommuneloven 59 nr. 4 bokstav a.
Det ble ikke tatt stilling til om avgjørelsen ble til på lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 c.
Anførslene i kravet om lovlighetskontroll ble derfor ikke besvart av departementes
lovlighetskontroll på eget initiativ. På bakgrunn av at vedtaket var opphevet før fylkestingets
møte i oktober ble det ikke vurdert av fylkestinget om vedtaket skulle opprettholdes og kravet om
lovlighetskontroll ble ikke oversendt departementet.
Følgende gjengis fra departementets lovlighetskontroll på eget initiativ: «Videre skal
departementet også ta stilling til om avgjørelsen er blitt til på lovlig måte, jf. kommuneloven § 59
nr. 4 c. Dette innebærer en vurdering av om saksbehandlingsreglene er fulgt. Departementet har
ikke funnet grunn til å foreta en gjennomgang av dette spørsmålet.»
Representantane som undertegnet kravet om lovlighetskontroll uttrykte i etterkant av
fylkestingets møte i oktober et ønske om å oversende kravet om lovlighetskontroll inn til
departementet, for å få besvart om vedtaket ble til på lovlig måte. Lovlighetsklagen ble oversendt
til departementet den 15.11.18.

Departementet besvarte lovlighetsklagen 07.01.19. Svaret er vedlagt saken. Følgende gjengis
fra departementets svar:
«Departementet kan likevel ikke se at det kan foreligge en rett eller plikt til å behandle
lovlighetsklagen som nå er oversendt departementet. Vi viser til at vedtaket allerede er
opphevet, og dette må ha som følge at den opphevede avgjørelsen verken kan eller skal
lovlighetskontrolleres på nytt.»
Fylkestinget bes ta saken til orientering.

