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Oversender lovlighetsklage til underinstansbehandling 

Statsforvalteren viser til lovlighetsklage fra Rikke Gausdal Larsen, Tom Vegar Kiil og Olaug Petra 
Bergset, mottatt her 10. november 2021.  
 
Av dokumentet fremgår det at det fremmes krav om lovlighetskontroll av Nordreisa kommunestyres 
vedtak i møte den 27. oktober 2021 der Høyres 2. vara møtte.  
 
Etter kommuneloven § 27-1 første ledd kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen 
kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Kravet skal fremsettes for det organet 
som traff vedtaket.  Dersom organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet. I 
forskrift om delegering av myndighet etter kommuneloven, inndelingslova og forvaltningsloven er 
Statsforvalteren gitt myndighet til å føre lovlighetskontroll med kommunale vedtak etter reglene i 
kommuneloven kapittel 27. 
 
Det forutsettes imidlertid som nevnt, at det aktuelle organ som har truffet avgjørelsen får anledning 
til å se på den på nytt før saken sendes videre. I denne saken synes lovlighetsklagen å være sendt 
direkte til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for behandling, uten å først være fremlagt for 
kommunestyret.  
 
Lovlighetsklagen oversendes derfor Nordreisa kommune slik at saken kan fremlegges for 
kommunestyret for vurdering, før saken eventuelt sendes hit til behandling dersom kommunestyret 
ikke finner grunnlag for å omgjøre sitt vedtak.  
 
 
Med hilsen 
 
Tone Selseth Bertheussen (e.f.) 
leder for juridisk seksjon 

  
 
Heidi Pedersen 
seniorrådgiver juridisk 
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Lovlighetsklage på kommunestyrets behandlinger i sakene der høyres vararepresentant møtt e.

Kommunestyret behandlet en omst ridt sak 78/ 21 om ut bygging av Moan skole. Saken ble vedtatt i
t råd med posisjonens forslag med knapt flertall.

Den fast e representanten Terje Olsen fikk permisjon fra møtet fra kl 12.00, og andre vara møtte for
han i resten av møtet . Vi er et terpå gjort kjent med følgende:

Høyres første vara ble ikke innkalt t il å møte for Terje Olsen.
Høyres første vara hadde på gruppemøtet i forkant t il møtet sagt at hun ville stemme for
rådmannens innst illing, noe posisjonen ikke gjorde.
Hun hadde også uttalt at denne saken ville kunne være en sak hvor høyre markerer seg, noe
hun mente de skulle gjøre.

Hun har 03.11.21 skrevet brev t il kommunen. I brevet skriver hun følgende:

«Jeg stiller spørsmål til hvorf or jeg ble f orbigått if orhold til å møte som vara f or Terje Olsen i komm u-
nestyrem tet som ble avholdt 28.10.21.

Jeg har registrert at høyres 2. vara kandidat møtte som vara f or Terje Olsen f ra kl 12.00 og ut møtet.
Jeg kan ikke se at j eg som er 1. kandidat har mottatt noen f orm f or innkalling som vara. Dette er noe
jeg anser som diskriminerende, og et brudd pd demokratiet. »

Kommunestyrerepresentantene i denne klagen vil hevde at avgjørelsen om a ikke innkalle
vararepresentantene i t råd med hvordan de er valgt av folket , er i st rid med lovens bestemmelser, og
at sammenset ningen av kommunestyret i denne vanskelige saken kunne få direkte betydning for
utfa llet i saken.
Vi mener det er svært vikt ig at prosessene i kommunestyret er korrekte og egnet til a skapet illit og
godt omdømme. Dersom kommunestyret ble gjennomført slik vi har fått det beskrevet , synes det
ikke avaere t ilfelle.

Vi ber om at det gjennomføres en lovlighetskont roll av vedtakene som ble gjort i kommunestyrets
mote 27.0ktober der hy res 2. vara mt te.

Med vennlig hilsen

Rikke  Gausdal
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