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Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger  
Kommunedirektøren innkalles til møte for å orientere om: 
Orienteringen gjelder behandlet vedtak i kommunestyre sak 92/2O20 «Budsjett for 2021. 
Økonomi- og handlingsplan 2022-2024». I vedtaket punkt 7, står det «Ungdomstrinnet ved 
Stadsbygd og Vanvikan skoler samles på Åsly. Administrasjonen utreder hvilket tidspunkt 
dette kan gjennomføres best både faglig og Økonomisk. » 

Analyse av oppdraget, analyse i forhold til: 

· Ny skole – Stadsbygd, tidsplan 
· Endring av skolestruktur, opplæringsloven § 8-1 
 

 Kontrollutvalget ønsker status på prosessen. 
  
Kontrollutvalget har fått 3 henvendelser og 1 lovlighetskontroll av vedtak som er fattet i 
kommunestyret i sak 92/2O20. Henvendelsene er svart opp av tidligere sekretær i 2020. 
 
Svarbrev er sendt avsender og ligger som vedlegg med kopi til ordfører etter telefonsamtale 
med ordfører. 
Når det gjelder lovlighetskontroll er det regler i kommuneloven for dette. Det er viktig at 
lovlighetskontroll sendes til riktig organ for ikke å miste tid. Kontrollutvalget ønsker kopi ved 
senere anledning. 
 
Medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan henvende seg til statsforvalteren for å få 
kontrollert om en avgjørelse fra for eksempel kommunestyret er lovlig, jf. kommuneloven § 
27-1. Statsforvalteren kan i tillegg på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. 
Statsforvalteren kan ikke gjennomføre en lovlighetskontroll på alle typer avgjørelser. 
 
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. 
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