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Lovlighetskontroll - vedtak 112/19 kutt innenfor helse og omsorg - Sagatun 
bofellesskap og Moveien - Fauske 

Vi viser til kommunens oversendelse 07.02.20 som gjelder krav om lovlighetskontroll.  
 
 
 
Fylkesmannen har kommet frem til at kommunestyrets vedtak i sak 112/19 om nedleggelse 
av Sagatun bofellesskap, stenging av 11 institusjonsplasser i Moveien og utsettelse av åpning 
for avlastningsplasser for demente i Moveien, er gyldig. 
 
 
 
Sakens bakgrunn 
I møte 27.11.19 sak 074/19, vedtok formannskapet rådmannens innstilling til budsjett 2020 og 
økonomiplan 2020-2023. Forslaget til vedtak (formannskapets vedtak) ble lagt ut til alminnelig 
ettersyn i henhold til kravet i kommuneloven § 14-3 fjerde ledd, dvs. i minst 14 dager.  
 
I møte 12.12.19 sak 112/19, vedtok kommunestyret årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.  
 
Tre kommunerepresentanter har i brev 13.12.19 framsatt krav om lovlighetskontroll av 
kommunestyrets vedtak 112/19 hva angår punktene som omhandler nedleggelse av Sagatun 
bofellesskap med 11 heldøgns omsorgsplasser, reduksjon av institusjonsplasser i Moveien, samt 
utsettelsen av åpning for avlastningsplasser for demente i Moveien. 
 
Lovlighetsklagen er begrunnet med at saken ikke er forsvarlig utredet.  
 
Kommunestyret behandlet kravet om lovlighetskontroll i møte 05.02.20 sak 11/20. Kommunestyret 
opprettholder her med 13 mot 12 stemmer sitt vedtak i sak 112/19. Dette innebærer slik 
Fylkesmannen oppfatter det, at det ikke foretas noen endringer i disse punktene, jf. lovlighetsklagen, 
Dette betyr at det ikke gjøres endringer i budsjettvedtaket.  
Saken ble deretter oversendt til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. 
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Lovgrunnlag 
Kravet om lovlighet er fremmet etter kommuneloven § 27-1 første ledd. Bestemmelsen slår fast at 
tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen kan kreve at departementet kontrollerer om 
et vedtak er lovlig. Innenfor de fleste områdene er myndigheten til å foreta lovlighetskontroll etter  
denne bestemmelsen delegert til Fylkesmannen.  
 
Fristen for å kreve lovlighetskontroll er tre uker fra vedtaket ble truffet. Kravet om lovlighetskontroll 
må settes frem for organet som traff vedtaket. Forarbeidene presiserer at organet skal vurdere 
vedtaket på nytt. Fylkesmannen kan kreve at organet behandler saken før vi gjennomfører 
lovlighetskontrollen.1Det er imidlertid ikke krav om full gjennomgang av saken, men det må som et 
minimum tas stilling til om det aktuelle vedtaket skal opprettholdes eller ikke.  Hvis organet 
opprettholder vedtaket, skal saken sendes over til Fylkesmannen.  
 
Dersom vilkårene for å foreta lovlighetskontroll er tilstede, skal Fylkesmannen etter  
kommuneloven § 27-3 første ledd ta stilling til om vedtaket 
 

a) har et lovlig innhold 
b) har truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak 
c) har blitt til på lovlig måte 

 
Det er bare de forvaltnings- og offentligrettslige sidene ved en avgjørelse som er gjenstand for 
lovlighetskontroll. Fylkesmannen kan ikke kontrollere en saks privatrettslige sider. Det vil si at 
spørsmål om det eksisterer en privatrettslig forpliktelse og eventuelt innhold eller omfang av denne, 
er ikke en del av lovlighetskontrollen. Fylkesmannen har heller ikke myndighet til å overprøve 
kommunens utøvelse av det frie skjønn. Hverken kommunens politiske vurderinger eller 
hensiktsmessigheten av en avgjørelse er gjenstand for lovlighetskontroll. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Kravet om lovlighetskontroll er fremsatt innen fristen, og av tre kommunestyrerepresentanter. 
Videre er kravet behandlet i kommunestyret. På bakgrunn av dette anser Fylkesmannen vilkårene 
for å ta saken opp til lovlighetskontroll som oppfylt, og vi har dermed plikt til å behandle saken. 
 
Personell kompetanse 
Vedtaket som er gjenstand for lovlighetskontroll er i dette tilfellet truffet av kommunestyret selv og 
følgelig av rett myndighet, jf. pkt. b foran. Spørsmålet om personell kompetanse vil derfor ikke være 
gjenstand for videre prøving. 
 
Om vedtaket har et lovlig innhold 
Formannskapets innstilling til budsjett viste et merforbruk på i underkant av 30 millioner kroner fra 
2018. Dette var ikke tatt til inndekking i budsjettet for 2020. Fylkesmannen ga tilbakemelding på 
formannskapets innstilling til budsjett 2020 i brev datert 03.12.19, hvor vi påpeker følgende: 
 

«Fylkesmannen registrerer at akkumulert merforbruk fra 2018 ikke er tatt inn i budsjett 
2020. I henhold til kommuneloven § 14-11 plikter kommunen å føre tidligere års 
merforbruk opp til dekning i påfølgende års budsjett. Fylkesmannen presiserer at dette 
medfører at kommunen vil bli innmeldt i ROBEK hvis ikke dette tas inn, i henhold til 
kommuneloven § 14-1.» 

 
1 Prop.46 L (2017-2018) merknader til bestemmelsene 
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Merforbruket ble stående udekket i vedtatt budsjett for 2020 fordi kommunen ikke hadde rom for 
inndekking. Budsjettet for 2020 ble vedtatt enstemmig med de foreslåtte kuttene. Fauske kommune 
ble ført inn i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette utløste lovlighetskontroll av 
budsjettet. Fylkesmannen gjennomførte lovlighetskontroll og konkluderte med at budsjettet ble 
ansett som lovlig i brev datert 20.01.20. 
 
Det ligger innenfor kommunens handlingsrom å styre egen økonomi og legge føringer for 
kommunens samlede tjenestetilbud. Slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets økonomiske, 
politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Med dette som bakgrunn, samt vår tidligere 
behandling av saken, legger vi til grunn at vedtaket om nedleggelse av Sagatun bofellesskap, 
stenging av 11 institusjonsplasser i Moveien, og utsettelse av åpning for avlastningsplasser for 
demente i Moveien har et lovlig innhold, jf. punkt a. 
 
Om vedtaket har blitt til på lovlig måte 
Kommunestyrerepresentantene som har krevd lovlighetskontroll, anfører følgende: 
 

«Vi er av den oppfatning at vedtaket om nedleggelse av Sagatun Bokollektiv med 11 heldøgns 
omsorgsplasser, stenging av 11 institusjonsplasser ved Moveien samt utsettelse av åpning 
for avlastningstilbud for demente ikke er «forsvarlig utredet» iht Kommunelovens § 23, 
annet ledd samt iht Forvaltningsloven. Vedtaket bes opphevet iht Forvaltningsloven § 41.» 

 
Kommunestyrerepresentantene mener tiltakene vil få inngripende konsekvenser for blant annet 
beboere, pårørende, innbyggere i Sulitjelma som har trygghetsalarm, innbyggere som står på 
venteliste og deres pårørende, utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset og ansatte. 
 
I lovlighetskontrollen som Fylkesmannen tidligere har gjennomført, og som følger av brev datert 
20.01.20, sa vi følgende om budsjettvedtakets tilblivelse: 
 

«Formannskapet vedtok sin innstilling til budsjett i møte 27.11.2019. Forslaget til vedtak ble lagt ut 
til alminnelig ettersyn i minst 14 dager og kommunestyret gjorde sitt vedtak 12.12.2019. Dette 
innebærer at vedtaket er blitt til og behandlet i overenstemmelse med kommuneloven §14 - 2 og 
3.» 

 
Etter kommuneloven § 13 -1 tredje ledd (tidligere § 23), skal rådmannen påse at saker som legges 
frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag 
for å treffe vedtak. Det overordnede hensynet bak bestemmelsen fremgår av lovforarbeidene; de 
folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag.2 Om hva som ligger i kravet til 
«forsvarlig utredning» er det uttalt i forarbeidene at det «må i det vesentlige være opp til det 
folkevalgte organet å vurdere». Videre fremgår det at «[h]va som er forsvarlig vil blant annet kunne 
avhenge av sakens karakter, kompleksitet, tid til rådighet for utredningen og så videre».3 
 
Rådmannens forslag til årsbudsjett tar for seg kommunens økonomiske situasjon, behovet for 
innsparing og prognoser for fremtidige behov. Med utgangspunkt i dette foreslår rådmannen tiltak 
for å redusere kommunens utgifter, og effektivisere kommunens tjenestetilbud. Å legge ned Sagatun 
bofellesskap, stenge 11 institusjonsplasser i Moveien, samt utsette åpning av avlastningsplasser for 

 
2 Prop.46 L (2017-2018) s. 63 
3 Ibid. 
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demente i Moveien, er et tiltak som er gjort ut fra en samlet vurdering av tjenestetilbudet. Denne 
vurderingen tar blant annet utgangspunkt i utgifter, estimerte besparelser og fremtidig behov.  
I og med at budsjettet allerede er lovlighetskontrollert, finner vi ingen grunn til å foreta en ny 
gjennomgang og vurdering av kommunens beregningsgrunnlag og valg av tiltak.  
 
Videre vurderer vi det ikke slik at kommunen har unnlatt å ta hensyn til de punktene som 
kommunestyrerepresentantene fremhever. Når det gjelder konsekvensene for de ansatte, er dette 
problemstillinger som kommunen må løse innenfor sitt arbeidsgiveransvar. For denne 
lovlighetskontrollen, er det ikke relevant hvilke arbeidsrettslige prosesser kommunen har eller ikke 
har gjennomført. 
 
I forarbeidene går det også frem at «(…) [h]vis det folkevalgte organet faktisk realitetsbehandler en 
sak, må det implisitt legges til grunn at organet vurderte det slik at saken var forsvarlig utredet.»4  
 
Forut for kommunestyrets budsjettvedtak, ble formannskapets innstilling til økonomiplan og 
budsjett offentliggjort, jf. kommuneloven § 14-3 fjerde ledd. Sakens dokumenter viser at kommunen 
mottok en rekke innspill fra parter som ville bli berørt av tiltakene. Vi kan ikke se av sakens 
dokumenter hvordan kommunen har vurdert de innspillene som ble gitt med tanke på tiltakene 
denne lovlighetskontrollen gjelder. Imidlertid har vi merket oss at både Fagforbundet og Norsk 
sykepleierforbund har gitt sin støtte til rådmannens innstilling. Dette taler for at kommunestyret 
hadde tilstrekkelig og relevant informasjon før sin behandling av budsjettet for 2020. Vi legger vekt 
på at også kommunestyrerepresentantene som har krevd lovlighetskontroll, hadde anledning til å 
fremme sine innsigelser mot beslutningsgrunnlaget i denne perioden. Denne anledningen ble ikke 
benyttet. 
 
Ut fra en helhetsvurdering har vi derfor kommet frem til at vedtaket om nedleggelse av Sagatun 
bofellesskap, stenging av 11 institusjonsplasser i Moveien og utsettelse av åpning for 
avlastningsplasser for demente i Moveien, er forsvarlig utredet. Vedtaket har blitt til på lovlig måte. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen har kommet frem til at kommunestyrets budsjettvedtak i sak 112/19 har et lovlig 
innhold, er truffet av noen som hadde myndighet til å treffe et slikt vedtak og har blitt til på lovlig 
måte. Kommunestyrets vedtak om å legge ned Sagatun bofellesskap, stenge 11 institusjonsplasser i 
Moveien, samt utsettelse av åpning for avlastningsplasser for demente i Moveien er gyldig. 
 
Saken er behandlet i medhold av kommuneloven kap. 27, jf. kgl.res. 30.08.19 om delegering av 
myndighet etter kommuneloven. 
 
Vi forutsetter at avgjørelsen i vår lovlighetskontroll blir gjort kjent for kommunestyret. 
 
 
Med hilsen 
 
Tor Sande (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Malin Bruun 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
4 Ibid. 
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