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KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12
- OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Kjell Sverre Jakobsen, Are B Vaag og Erlìng
Palmar
Vurderìng av kommuneadvokaten

Sammendrag:

Ved kommunestyrets vedtak 26.01.12 i sak 082/12 ble det vedtatt å nedsette en komite som
innstiler overfor kommunestyret om innold og omfang av kultuhus. Til kultuhuskomiteen ble
valgt Ronny Borge, Trìne Nordvik Løkås og Nils Christian8teinbak. Sistnevnte er leder av
kontrollutvalget i kommunen.

Saksopplysninger:

Rådmannen har forelagt saken til kommunens advokat, og hans vurderìng følger vedlagt.
Râdmanen har også forelagt saken muntlig overfor fylkesinanseinbedethvor
kotnuneadvokatens konklusjon understøtes.

Som kommunens advokat skriver reguleres forholdet av kommunelovens § 77 hvem som er
valgbare til kontrollutvalget. Nils Christian Steinbak har ikke en rolle som nevnt i § 77, ei heller
er kultuhuskomiteen en komite med beslutningsmyndighet.

Saksbehandlers vurdering:

Med bakgrnn i ovennevnte vuderìng fra både kommuneadvokat og fylkesmansembedet
(kommunalavdelingen) er rådmanens vudering at representanten Nils Christian Steinbak er
valgbar til kulturhuskomiteen selv om han leder kontrollutvalget.

Det spørsmål som gjenstår er hvorvidt man velger en representant som kan bli inhabiL. Eksempel
ved at en innstiling fra vedkommende kultuhuskomite kan bli gjort til gjenstand for behandling
i kontrollutvalget. Dette må imidlertid kommunestyret på selvstendig grlag vudere å beslutte
1.

M.ed bakgru i at det nå vil være nødvendig å komme i gang med arbeidet i komiteen foreslår
rådmanen at dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken, gies vedtaket ikke
oppsettende virknng, dvs at vedkommende representant inngår i komiteen i det videre arbeide
mens saken er til behandling hos Fylkesmanen.
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FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kommunestyret opprettolder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virknng på valget av kultuhuskomite.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:



Klagebegrunnelse KOM-082/12 VEDTAK- 26.01.2012 (tilføyelse av begrunnelse gitt i møte)

I sak K-082/12 ble Nils Christian Steinbakk, Postboks 451/8201 Fauske valgt som medlem til
kulturhus-komiteen. Undertegnede Arne B. Vaag, Erling Palmar, og Kjell Sverre Jakobsen la inn
skriftlig krav om lovlighetskontroll, og følgende begrunnelse får kravet legges herved frem:

· Nils Christan Steinbakk sitter i dag som leder av kontrollkomiteen i Fauske kommune.
. Fauske kommune skal leie inn konsulent/rådgiver for prosjektet.
. Det er satt av penger for gjennomføring av prosjektarbeidet (500.000/-)

· Det er gitt rom for at gruppen kan leie inn ekstern hjelp.
. Under det pågående arbeidet er det viktig at parter blir involvert slik som kommunens, og

evt. andre bestemmelser gir rettledning for.

Undertegnede er av den formening av at leder av kontrollutvalget ikke kan sitte i en slik komite, og at
det derfor er i strid med regelverket for hva leder/medlemmer av kontrollutvalgets medlemmer kan
være engasjert i.

Følgende vedtak ble gjort i

VEDTAK:

Til kulturhus-komite velges følgende representanter:
· Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

· Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord

· Nils Christian Steinbakk, Postboks 451/8201 Fauske

Kjell Sverre Jakobsen, Erling Palmar og Arne B. Vaag fremmet krav om lovlighetskontroll:
Undertegnede ber om lovlighetskontroll i sak K082/12. Personen som er valgt sitter som leder av
kontrollutvalget i kommunen, og undertegnede mener derfor at han ikke er valgbar.

Begrunnelse må leveres innen 3 uker og krav om lovlighetskontroll blir behandlet i neste
kommunestyret.

Kjell Sverre Jakobsen
Sign.

Arne B. Vaag
Sign.

Erling Palmar
Sign.
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OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

IK-sak 74/12 ble det vedtatt atfèt skulle nedsettes en komite som innstiler ovenfor
kommunestyre om innold og omfang av kulturhus.

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjon og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer komiteen.

Det bes om at kommunestyret nedsetter en kulturhus-komite.

INNSTILLING:

Til kulturhus-komite velges følgende representanter:
. ......................................

KOM-082112 VEDTAK- 26.01.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
. Ronny Borge

. Trine Nordvik Løkås

Jørn Stene (FL) foreslo:
. Nils Chrstian Steinbak

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo:
. Kjell Vestermo

Jørn Stene (FL) krevde forholdsvalg.

Innstilingen med AP's og FL's forslag ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer.
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VEDTAK:
Til kulturhus-komite velges følgende representanter:

. Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

. Trìne Nordvik Løkås, Løkâs, 8215 Valnesfjord

. Nils Chr~tian Steinbak, Postboks 451,8201 Fauske

Kjell Sverre Jakobsen, Erling Palmar og Arne B. Vaag fremmet krav om
IovligbetskontroII:
Undertegnede ber om lovlighetskontroll i sak K082/12. Personen som er valgt sitter som
leder av kontrollutvalget i kommunen, og undertegnede mener derfor at han ikke er
valgbar.

Begruelse må leveres innen 3 uker og krav om lovlighetskontroll blir behandlet i neste
kommunestyret.

Utskrft sendes:

Ronny Borge
Trine Nordvik Løkås
Rådmann
Nils-Christian Steìnbak

Kirkevn.43B
Løkås

8207
8215

FAUSKE
VALNESFJORD

Postboks 451 8201 FAUSKE
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ADVOKATFIRMET

HOLM OG BENSON € ~EUROJURISNOR G E
Medlemmer av Den Norske Advokatforening

Sertifisert i henhold til iso 9001 :2008 standarden

Fauske kommune
Rådmannen
Postboks 93

8201 Fauske

i
Referanse: 20 i 200 l i 7
e-post: tore.benson(Ðeurojuris.no
Sted/dato: Bodø, den 19. mars 2012

Vurdering om krav om lovlighetskontrolL.

Ved kommunestyrets vedtak 26.01.12 i sak 082/12 ble det vedtatt å nedsette en komité
som innstiler overfor kommunestyret om innold og omfang av kulturhus. Til kulturhus-
komité ble valgt Ronny Borge, Trine Nordvik Løkås og Nils Christian Steinbakk.
Sistnevnte er leder av kontrollutvalget i kommunen.

Det er krevd lovlighetskontroll med den begrunnelse at leder av kontrollutvalget ikke kan
sitte i en slik komité og at det derfor er i strid med regelverket for hva leder/medlemmer av
kontrollutvalget kan være engasjert i.

A v kommunelovens § 77 første. ledd fremgår at kommunestyret skal velge et
kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine
vegne. A v samme paragrafs andre ledd fremgår:

"Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskapet og fylkesutvalget, medlem og varamedlem av kommunale eller
fylkeskommunale nemnder med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

Det fremgår således at medlemmer av nemnd med beslutningsmyndighet ikke kan velges
til medlem av kontrollutvalget. Jeg antar at dette også må innebære at medlemmer i
kontrollutvalget ikke kan velges til nemnder med beslutningsmyndighet.

Jeg finner det klart at kulturhus-komitéen ikke har beslutningsmyndighet. Som det fremgår
av vedtaket skal komitéen kun innstille overfor kommunestyret om innold og omfang av
kulturhus.

Jeg kan derfor ikke se at det er noe til hinder for at Steinbakk velges som medlem av
komitéen.

Jeg forutsetter at kommunens reglement ikke innolder avvikende bestemmelser.

I

Høyesterettsadvokat John Steen Holm
Advokat Tore Benson
Advokat Thomas Benson
Advokat Ingrid Holm Ellingsen

Kontoradresse:
Sjøgt. 27,4. etg.
N-8006 Bodø
http://eurojuris.no

Telefon: 75 5205 58

Telefaks: 75 52 38 20

Bankgio: 95350512153
Foretaksnr.: 989 272 799 MV A

Postadresse:
Postboks 223

N-8001 Bodø
bodo~eurojuris.no
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