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LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM INHABILITET - SAK 105/22 POLITIANMELDELSE AV 
TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV SENSITIVE OPPLYSNINGER 
 
 
Vedlegg: 
 

- Krav om lovlighetskontroll, 17.10.22 
- Vedtak (sak 105/22), 29.09.22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 

- Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og 
regionaldepartementet 

- Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 
 
Sammendrag: 
 
Det er reist krav om lovlighetskontroll av vedtak om inhabilitet i sak 105/22 fattet i 
kommunestyret den 29.09.22. Kravet er reist av kommunestyremedlemmene Inger 
Synnøve Bratt (Ap), Hilde Margaret Strangstadstuen (Ap), Arne Skogli (Ap) og Dag Norvald 
Hansen (Ap).  
 
Lovlighetskontroll er hjemlet i kommuneloven §§ 27-1 til 27-3. 
  
Kravet er fremsatt innen fristen gitt i kommuneloven § 27-1 første ledd, og oppfyller kravet 
om at det må være minst tre medlemmer av kommunestyret som fremsetter kravet.  
 
Kommunedirektøren mener at det ikke er begått saksbehandlingsfeil ved vurderingene av 
inhabilitet i vedtak 105/22.   
 
Bakgrunn: 
 
Kommunestyret behandlet sak 105/22 i møtet den 29.09.22. Saken omhandlet en 
orientering om tyveri- og oppbevaring av sensitive opplysninger. Det ble reist spørsmål om 
habiliteten til flere kommunestyremedlemmer og flere ble erklært inhabile jf. 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Den 17.10.22 mottok administrasjonen et krav 
om lovlighetskontroll av inhabilitetsvedtaket.  
 
 
 
 
Vurdering: 



 
Habilitet 
Vedtak som gjelder spørsmål om habilitet kan lovlighetskontrolleres jf. kommuneloven § 
27-2 første ledd bokstav c.  
 
Forvaltningssaken gjelder en orientering om at ordfører har anmeldt et forhold om tyveri- 
og oppbevaring av sensitive opplysninger fra Øyer kommune. I saksfremlegget fremgår det 
opplysninger om at kommunestyremedlem Erling Broen er i besittelse av flere dokumenter 
som han har sendt til andre. Erling Broen ville ikke levere dokumentene til administrasjonen 
eller ordfører, og forholdet ble derfor anmeldt til politiet. Orienteringen gjelder informasjon 
om anmeldelsen og ordførers oppfølging av saken. I saken er det også informasjon om at 
Erling Broen har fortalt ordfører at flere kommunestyremedlemmer er i besittelse av 
dokumentene.  
 
Kommunestyremedlemmene som krever lovlighetskontroll hevder at det strider mot god 
forvaltningspraksis at partene ikke kjente til at det ville bli reist habilitetsspørsmål om 
kommunestyremedlemmene før kommunestyremøtet, slik at de ikke fikk områ seg eller 
komme med begrunnelser for eller imot. Reglene om habilitet skal bidra til tillit til 
kommunal forvaltning. Åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet er helt sentralt for å 
tilrettelegge for at innbyggerne skal ha høy tillit til kommunen.i Det er kritikkverdig dersom 
en folkevalgt ikke fratrer ved inhabilitet.ii Det vil si at kommunestyremedlemmene som ble 
erklært inhabile i saken skulle på eget initiativ reist spørsmål om sin egen habilitet. Det 
fremgår av forvaltningsloven § 8 tredje ledd og kommunens reglement at en folkevalgt 
«skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet».iii God forvaltningsskikk tilsier 
at medlemmer skal reise spørsmål om egen habilitet i saker man er usikker på om man er 
inhabil. Ordfører eller andre folkevalgte kan reise spørsmål om andres habilitet jf. 
forvaltningsloven § 8 første ledd. Det er i samsvar med god forvaltningsskikk at andre 
parter reiser spørsmål om habilitet dersom medlemmet ikke gjør det selv. Det foreligger 
ikke en saksbehandlingsfeil fordi kommunestyremedlemmene som ble erklært inhabile i 
saken ikke ble informert på forhånd om at det ville bli reist habilitetsspørsmål i 
kommunestyremøtet den 29.09.22.   
 
Vurdering av habilitet 
Kommunestyremedlemmene som er omtalt i orienteringsvedtaket anses som «part» i 
saken jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. En «part» er nærmere definert i 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot eller 
som saken ellers direkte gjelder». Avgjørelsen gjelder direkte kommunestyremedlem Erling 
Broen og kommunestyremedlemmer som besitter de sensitive opplysninger som er 
anmeldt.  
 
I kravet om lovlighetskontroll står det at orienteringssaken i kommunestyret bar preg av å 
være en blanding mellom en orienteringssak og en vedtakssak. Orienteringssaken anses 
som en «avgjørelse» jf. forvaltningsloven § 6 første ledd. Begrepet avgjørelse skal forstås 

 
i Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og regionaldepartementet, s. 6 
ii Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og regionaldepartementet, s. 6 
iii Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023, s. 16 



vidt, og kommunestyret har anledning til å fatte en annen avgjørelse enn å ta saken til 
orientering. Det er klart at habilitet skal vurderes ved behandlingen av saken.  
 
Erling Broen og Brit Kramprud Lundgård anses som parter i saken og sak 105/22 er en 
forvaltningssak der det skulle treffes en avgjørelse. Broen og Kramprud Lundgård var 
inhabile til å treffe en avgjørelse i saken jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil ved vurderingene av 
inhabilitet i sak 105/22, og det foreslås derfor ikke alternative forslag til vedtak.  
 
Partsrettigheter 
Det er reist en påstand om at kommunestyremedlemmene Erling Broen og Brit Kramprud 
Lundgård har partsrettigheter etter forvaltningsloven. Orienteringssak 105/22 er ikke et 
«enkeltvedtak» jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Et enkeltvedtak er definert 
følgende: «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer».  Vedtaket gjelder ikke rettigheter eller plikter, men en orientering om en 
politianmeldelse og oppfølging av en sak om tyveri- og oppbevaring av sensitive 
opplysninger. Partsrettigheter etter forvaltningsloven kapittel IV gjelder kun enkeltvedtak. 
Erling Broen og Brit Kramprud Lundgård kan derfor ikke påberope seg disse rettighetene 
ved behandlingen av saken.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak 105/22 i kommunestyret den 29.09.22 om habilitet opprettholdes og saken sendes 
til Statsforvalteren i Innlandet for lovlighetskontroll jf. kommuneloven § 27-1.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 


