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Lovlighetskontroll - PS 17/2021 Avhending av Vevang skole

Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021, PS 17/2021
Avhending av Vevang skole. Saken oversendes Statforvaltaren i Møre og
Romsdal for avgjørelse, jfr Kommunelovens § 27-1.

Saksopplysninger
3 av kommunestyrets medlemmer fra Frp har i skriv innlevert 6. mai 2021
krevd lovlighetskontroll på Hustadvika kommunestyres vedtak gjort i møte
15. april 2021, PS 17/2021.

Vurdering
Krav om lovlighetskontroll er hjemlet i Kommunelovens § 27-1. Loven
stiller krav om at 3 eller flere medlemmer av kommunestyret kan kreve
dette. Krav om lovlighetskontroll skal legges frem for det organet som har
truffet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til
Statsforvaltaren.
Kapittel 27. Lovlighetskontroll
§ 27-1.Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen
kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må
fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven §
30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis
organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet.

Det er en styrke for lokaldemokratiet at kommuneloven har regler for
lovlighetskontroll. Dette gjør det mulig å bringe vedtak gjort av
kommunestyret inn for kontroll, hvor hensikten er å få kontrollert om
vedtaket er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
Som det fremkommer, er det i loven krav om at organet som fattet
vedtaket først skal behandle spørsmål om lovlighetskontroll. Det
tilrettelegges for slik vurdering gjennom å fremme sak for
kommunestyret.
Opprettholder kommunestyret sitt vedtak, sendes saken videre til
Statsforvaltaren for endelig avgjørelse.
Kommunedirektørens vurdering er at kommunestyrets vedtak er
innholdsmessig lovlig, truffet av organ som har myndighet til å treffe
avgjørelse og er blitt til på lovlig måte.
Kommunedirektørens tilrådning er derfor at Hustadvika kommunestyre
opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021.
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