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Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 
 
Øyer Arbeiderparti krever lovlighetskontroll av vedtak fattet i Øyer kommunestyre i sak 9/20 
POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG 
HELSE. Kommunestyremøte  20.2.2020.  
 
Øyer Arbeiderparti er for at det skal arbeides godt med en bærekraftig utvikling i kommunen i tillegg 
til temaer som  er nevnt i saksutredningen kommer god økonomistyring som et avgjørende tema for 
å oppnå det. Vi er i tillegg opptatt av skille mellom rollene til administrasjon og de folkevalgte og 
hvordan saksbehandlingsreglene er helt forskjellige for disse organene. 
 
Vedtak i kommunestyremøte 20.2.2020 
Protokollen etter kommunestyremøte 20.2.2020, der vedtaket ble truffet:  
 https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/mteprotokoll-mte-i-kommunestyret-den-20-
02-2020.429326.b7a741b589.pdf 
 
Vedtak:  
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere et samarbeid mellom politikere og 
administrasjon for å jobbe med og for økonomisk bærekraftige leveranser nå og i framtida innen 
områdene demografi, oppvekst og helse. 
2. Arbeidet skal inngå i kommunens daglige plan- og budsjettarbeid hvor faste arbeidsmøter med 
politisk nivå skal inngå. Hensikten med møtene er samhandling om  
politiske mål og strategier gjennom deling for å finne praktiske, gode og økonomisk 
bærekraftige løsninger for kommunen alene eller sammen med andre. 
3. Samarbeidet organiseres som arbeidsmøter i forkant av formannskapsmøter med 
medlemmene i formannskapsmøtene som de politiske representantene. Ordfører/varaordfører leder 
møtet. 
4. Arbeidet skal så langt det er mulig kobles til kommunens plan og strategiarbeid 
 
Lovlighetskontroll 
 
Vi ber om lovlighets kontroll av disse punktene:  

A) Det fremgår ikke av vedtaket om dette er et folkevalgt organ eller om det er et administrativt 
organ. Vi er dermed usikre på om dette er et lovlig organ som oppfyller kommunelovens 
bestemmelser om folkevalgte organer, jmfr. § 5.1 og § 5.2 i kommuneloven.  

 
B) Det fremgår ikke av vedtaket om reglene i Kommuneloven § 11 om saksbehandlingen i 

folkevalgte  organer skal følges med blant annet innkalling, saksliste og åpne møter, eller om 
arbeidsmøtene skal foregå etter reglene for administrasjon sine forberedelser av saker.  
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C) Øyer kommune har opprettet et partssammensatt utvalg etter reglene i kommuneloven, der 
formannskapet er de folkevalgte representantene. Arbeidsdelingen mellom dette nye 
organet/arbeidsmøte og partssammensatt utvalg er ikke utredet eller klargjort.  
 

Begrunnelse:  
A) I saksfremstillingen vises det til at dette forslaget også ble fremmet som tilleggsforslag til 

budsjettbehandlingen i 12.12.2019 i sak 156/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 
2020. https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/mteprotokoll-mte-i-
kommunestyret-den-12-12-2019.419857.4cb16f327c.pdf.  
Dette forslaget ble trukket. Forslaget nå er nær tilsvarende med to endringer, det skal ikke 
lengre gjennomføres som et prosjekt og de folkevalgte representantene er nå 
formannskapet. 
 
 I saksutredningen nå fremgår ikke beskrivelse av hvem som skal representere administrasjon 
i arbeidsmøte, men i og med at det vises til forslaget fra desember(Sak 156/19) i 
saksutredningen, legger vi til grunn at sammensetningen av organet med unntak av de 
folkevalgte er slik det fremgår av forslaget i sak 156/19.  
Der fremgår det en slik sammensetning: pkt. 3 a) prosjektgruppe: Politisk og administrativ 
ledelse samt arbeidstakerrepresentant(er) ved HTV. Sammensetning: to fra posisjon, en fra 
opposisjon, kommunedirektør, økonomisjef og kommunalsjefer, en fra 
arbeidstakerorganisasjoner.  
 
I denne saken er de folkevalgte to fra posisjon og en fra opposisjon, byttet ut med 
Formannskapet. De øvrige representantene som kommer fra administrasjon og 
arbeidstakerorganisasjon er det ikke foretatt endringer på, slik vi oppfatter det. Vårt 
spørsmål knyttes da til rollen de fra administrasjon vil ha i et slik organ, er de folkevalgte eller 
er formannskapet tiltenkt en administrativ rolle? Et annet spørsmål er da om dette 
arbeidsmøte er et administrativt eller folkevalgt organ og hvilke saksbehandlingsregler som 
skal følges ved gjennomføring av møtene.  
 
Under behandlingen av saken i kommunestyre fremmet Øyer Arbeiderparti forslag om at det 
skulle vedtas at det er reglene i kommuneloven som skulle gjelde for arbeidsmøtene, dette 
ble nedstemt. Protokollen fra møte 20.2.2020:  
https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/mteprotokoll-mte-i-kommunestyret-
den-20-02-2020.429326.b7a741b589.pdf 
 
Formannskapet i Øyer ble valgt ved konstituerende møte 31.10.2019 i tillegg til de oppgaver 
og ansvar som er tillagt formannskapet etter loven, er også formannskapet i Øyer organet for 
behandling og innstilling i kommuneplan og kommunedelplan etter gjeldene 
delegeringsreglementet.  
Vi mener derfor at arbeidsmøtene som det her legges opp til er ordinære 
formannskapsmøter så sant saksbehandlingsreglene i kommuneloven skal følges.  
 
Øyer 9. 3.2020 
 
 
Brit K. Lundgård  Dag Norvald Hansen  Hilde Margaret Strangstadstuen 
 
Inger Synnøve Bratt   Erling Broen  Gudbrand Sletten  
  

Arne Skogli  
Brevet er godkjent elektronisk slik at signaturer ikke fremgår av brevet.  
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