
       
       
E-postadresse: 
fmropost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 59 
4001 Stavanger 

 Besøksadresse: 
Lagårdsveien 44 
 

 Telefon: 51 56 87 00 
www.fylkesmannen.no/ro 
 
Org.nr. 974 763 230 

  Vår dato:  Vår ref: 

  17.06.2019  2019/4164 
     

  Deres dato:  Deres ref: 19/1776 

  21.05.2019   
   

 Kontakt saksbehandler 

 Erik Thomsen, 51568879 
  
 
 
  

Karmøy kommune 
Postboks 167 
4291 KOPERVIK 
 
 

  
 

Vedtak om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 

Fylkesmannen har mottatt krav om lovlighetskontroll av Karmøy kommunestyres avgjørelse i 
sak 30/19 den 25.3.2019. Fylkesmannen avviser kravet om lovlighetskontroll 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 21.5.2019. 
 
Bakgrunn for saken 
 
Saken har bakgrunn i Karmøy kommunestyrets vedtak i sak 141/18 den 17.12.2018 som lyder: 
 
«Vedtak: 
Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgnsomsorgsplasser som tidligere 
vedtatt i plan for heldøgnsomsorgstjenester i Karmøy kommune. 
 
1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i 
Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for 
hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn. 
2. De resterende 60 heldøgnsomsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på Spanne. 
3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektene. 
4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig investeringsbeslutning. 
5. Finansiering av de 100 nye heldøgnsomsorgsplassene fremgår av budsjett- og økonomiplan 
2019-2022 under bolig med 223 millioner kroner og statlige tilskudd 165, 2 millioner kroner, 
sum 388,2 millioner kroner.» 
 
Etter det opplyste ble det ikke framsatt krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket innen fristen på 
3 uker, jf. forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll. 
 
Kommunestyret traff senere i sak 30/19 den 25.03.19 følgende vedtak: 
 
«Informasjon om prosjektet Skudenes bu- og behandlingshjem tatt til orientering.» 
 
I det samme kommunestyremøtet fremgår det av kommunestyrets saksprotokoll at representanten 
Tor Kristian Gaard i sak 32/19 varslet at «flere av representantene vil sende inn behandlingen av sak 
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30/19 til fylkesmannen for lovlighetskontroll på bakgrunn av at administrasjonen ikke svarer opp 
spørsmålene.»  
 
Ordføreren og Fylkesmannen mottok etter dette den 11.4.2019 en e-post fra representanten Einar 
Roald Endresen der anmodning om lovlighetskontroll var vedlagt. Anmodningen er signert av Einar 
Endresen, på vegne av Tor Kristian Gaard (gruppeleder Karmøy Høyre, Helge Thorheim (uavhenging) 
og Odd Magne Hansen (gruppeleder Karmøy SV).  
 
I klagen vises det blant annet til klagen gjelder vedtak om rivning av et velfungerende sykehjem med 
59 plasser samt dagavdeling, for deretter å bygge nytt bygg med plass for 32 sykehjemsplasser og 8 
heldøgn omsorgsboliger. 
 
Klagerne reagerer på flere forhold i saken som begynte i 2017 og som fortsatt pågår. Bl.a. anføres 
det at kommunestyremedlemmene var i den tro at sykehjemmet skulle rehabiliteres, men at 
administrasjonen senere endret dette og fremmet forslag om bygging av omsorgsboliger. 
 
Kommunestyrerepresentantene skriver at de føler seg ført bak lyset og at de er bekymret for den 
mangelfulle og uoversiktlige prosessen. Representantene reagerer på mangelfulle og utilgjengelige 
utredninger fra juni 2017 til kommunestyrets møte 25. mars 2019. Fylkesmannen forstår det slik at 
klagerene bl.a. mener det er usikkerhetsmomenter rundt finansieringen av prosjektet, og at de 
reagerer på at kommunestyret har vedtatt rivning før det foreligger slik tillatelse etter plan- og 
bygningsloven.  
   
Kommunestyret behandlet den 13.5.2019, i sak 50/19, kravet om lovlighetskontroll og opprettholdt 
avgjørelsen i sak 30/19. Kravet om lovlighetskontroll etter dette oversendt til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Etter kommuneloven § 59 nr. 1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget 
bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets 
myndighet er delegert til Fylkesmannen, jf. Kommunal- og arbeidsdepartementets rundskriv H-
25/92. 
 
Det kreves således underskrift av minst tre kommunestyrerepresentanter for at kravet om 
lovlighetskontroll skal være lovlig fremsatt. Det er ikke tilstrekkelig at en representant underskriver 
på vegne av de andre, eller at en representant underskriver på vegne av partiets eller listens gruppe 
i kommunestyret eller fylkestinget jf. veileder H-2299. I klagen fremsatt for Fylkesmannen er det kun 
Einar Roald Endresen som har underskrevet vedtaket. Dette er ikke tilstrekkelig, men på grunn av 
våre vurderinger slik de går frem under, finner vi ikke grunn til å be om underskrifter fra de øvrige 
klagerne.  
 
Det går frem av loven at det er en «avgjørelse» som kan kreves kontrollert. Hva som er en avgjørelse 
må vurderes konkret, og utgangspunktet er da at beslutninger som avgjør realiteten i en sak må 
anses som en avgjørelse. Hvorvidt det er en avgjørelse som kan lovlighetskontrolleres vil også bero 
på om avgjørelsen legger faktiske eller rettslige føringer for den videre saksbehandlingen, og om den 
kan gi rettsvirkninger for kommunen. Den påklagede sak 30/19 var en orienteringssak på bakgrunn 
av at 18 kommunestyrerepresentanter hadde bedt rådmannen om orientering om følgende 
punkter:  
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1. Avklaring om hvorvidt det kreves ny reguleringsplan for tomteområdet i forbindelse med 
bygging av nytt sykehjem. 
2. Miljømessig konsekvensutredning. 
3. En samlet total økonomisk gjennomgang av alle sider ved prosjektet. 
4. Plan for HMS i forbindelse med rivningsarbeidene. 
5. Plan og prosedyre for det konkrete arbeidet med rivning som skal gjennomføres 
6. Søknad om rivningstillatelse samt andre nødvendige søknader. 
7. En fremdriftsplan hvor en ikke hvor en ikke starter rivning før alle tillatelser, planer og 
forberedelser er på plass. 
8. Krav om tilbakebetaling av eventuelle tilskudd. 
 
Formannskapet hadde i tillegg bedt om:  
9. Kvalifiserer nytt Skudenes bu- og behandlingshjem Husbankens krav om netto tilvekst for 
Investeringstilskudd 
 
Rådmannen har i saksutredning til kommunestyremøte den 25.3.2019 redegjort for opplysningene 
som ble etterspurt i pkt. 1-9 hvoretter saken ble tatt til orientering av kommunestyrets flertall. 
Fylkesmannens kan ikke se at kommunestyrets beslutning er en avgjørelse som er omfattet av 
kommunelovens § 59 første ledd ettersom avgjørelsen ikke medfører rettsvirkninger for kommunen.  
Vilkårene for å kreve lovlighetskontroll etter § 59 første ledd er derfor ikke oppfylt.  
 
Fylkesmannen forstår likevel klagen slik at den i utgangspunktet gjelder vedtaket av 17.12.2018 som 
er sitert innledningsvis.  
 
Fristen for å fremsette krav om lovlighetskontroll er 3 uker fra avgjørelsen ble truffet. Fristen er 
absolutt, og det kan derfor ikke gis oppreising mot fristoverskridelse etter en analogi fra 
forvaltningsloven. I den utstrekning kravet om lovlighetskontroll i ovennevnte e-post gjelder 
kommunestyrets vedtak den 17.12.2018 vil fristen for å kreve lovlighetskontroll derfor være ute.  
 
Det er slik saken er opplyst ikke åpenbart eller er overveiende sannsynlig at kommunestyrets vedtak 
den 17.12.2018 er ulovlig på grunn av mangelfull saksutredning. Vedtaket ble truffet med 26 mot 19 
stemmer, og det må i utgangspunktet kunne legges til grunn at kommunestyret selv har vurdert at 
saken var forsvarlig opplyst da saken ble behandlet i kommunestyret. Det er heller ikke slik at 
eventuelle mangler i utredningen av saken vil måtte medføre at vedtaket er ulovlig. Vedtaket synes 
heller ikke umiddelbart betenkelig. Fylkesmannen finner derfor ikke grunn til å av eget tiltak å ta 
avgjørelsen opp til lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5. Fylkesmannen har i denne 
sammenheng lagt vekt på at Fylkesmannens myndighet etter kommuneloven § 59 nr. 5 bør brukes 
med varsomhet, og at det generelt er en høy terskel for å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets veileder H-2299 s. 28 og Prop. 46. L 2017 – 2018 s. 332 
 
 
Vedtak: 
 
Kravet om lovlighetskontroll av avgjørelse i sak 30/19 blir avvist. 
 
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages, jf. rundskriv H-2299 s.39     
 
 
 
Lone Merethe Solheim 

  
 
Erik Thomsen 
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avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 


