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Sammendrag: 
Stilling som juridisk rådgiver tilrås opprettet i Øyer kommune. Hovedbegrunnelse for stilling-
en er nye bestemmelser i kommuneloven om prosedyrer for kommunal klagebehandling. 
Stillingen opprettes fra 1.7.2019 og finansieres inneværende år i sak om regnskap 2018. 
Økonomisk helårseffekt innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
 
Saksutredning: 
Ny kommunelov er vedtatt og flere nye bestemmelser trer i kraft fra og med det konstituerende 
møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

Ny § 13-3 Inhabilitet ansatte fastslår:  

«… når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt som 
har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens 
behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.» 

Videre framgår det:  

 «Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet ansatt 
delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.» 

Denne bestemmelsen kommer til anvendelse i saker der Øyer kommune selv er klageinstans. 
Hovedtyngden av saker dette vil gjelde for er plan og byggesaker, samt klagesaker innen oppvekst-
tjenester. 

 
Vurdering: 
For å følge nye prosedyrer for kommunal klagebehandling vurderer rådmannen som den mest hen-
siktsmessige løsningen at all klagebehandling plasseres i sentraladministrasjonen, utenfor tjeneste-
enheter der vedtakene har blitt fattet. Det er behov for juridisk kompetanse i denne funksjonen. 
Dette er kompetanse som kommunen allerede har, og det er ønskelig å opprette stilling som juridisk 
rådgiver i sentraladministrasjonen.  

Rådmannen har fullmakt til opprettelse av stillinger innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Helårseffekt av stillingen utgjør ca 0,8 millioner kr og innarbeides i økonomiplan 2020-2023.  



Rådmannen legger til grunn at halve stillingen vil kunne henføres til selvkostfunksjoner. Andelen vil 
måtte vurderes ut fra saksomfang og erfaringstall etter opprettelse av stillingen. Økonomisk årsef-
fekt som ikke kan henføres til selvkost, ved å opprette stillingen fra 1.7.2019, er kr 200 000. 
Rådmannen foreslår inndekning av beløpet gjennom sak om regnskap 2018. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladministra-
sjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken.  

2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
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