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Møteinnkalling  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 21.10.2019 kl. 9:00  
Møtested: Kantina, Tvedestrand kommunehus  
Arkivsak: 18/13313  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no eller på tlf: 

91726506. 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 18/13313-41 Godkjenning av møteinnkalling 21.10.2019 2 

Møteprotokoll 

6/19 18/13313-42 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.2019 3 

Saker til behandling 

51/19 19/16136-5 Anmodning om lovlighetskontroll 4 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 10.10.2019 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær  

mailto:agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 21.10.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-41 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-42 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 13.09.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

51/19 Anmodning om lovlighetskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/16136-5 

Arkivkode.  042  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.10.2019 51/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak om at Liv Tomter ikke er valgbar og derfor må fratre 

fra sitt verv i kontrollutvalget. Sekretariatet bes om å besvare henvendelsen og oversende saken 

til Fylkesmannen for kontroll. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalgsleder ble gjort oppmerksom noen dager før møte 13.09.2019 om at 

kontrollutvalgsmedlem Liv Tomter jobber i kommunen. I hht. Kommuneloven §77 punkt 2 er 

ansatte i kommunen ikke valgbare til kontrollutvalget. Kontrollutvalget tok derfor stilling til 

under sak 5/19 «godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019» om Tomter må fratre fra sitt verv i 

kontrollutvalget. Leder foreslo følgende vedtak som ble enstemmig vedtatt: «Møteinnkallingen 

godkjennes. Liv Damsgård Tomter anses som ikke valgbar til kontrollutvalget i hht 

kommuneloven §77 punkt 2, og de retningslinjer som der gjelder.»  

 

Kontrollutvalget mottok 3.Oktober 2019 en anmodning om lovlighetskontroll av avgjørelsen fra 

3 kommunestyrerepresentanter; Andreas B. Westheimer (MDG), Torleif Haugland (KrF) og 

Knut B. Aall (uavhengig). I henhold til kommuneloven §59 punkt 1 kan tre eller flere 

medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt 

organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til 

kontroll av avgjørelsens lovlighet. I kommuneloven §59 nr 2 heter det at krav om 

lovlighetskontroll skal fremsettes for «det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse.» Det 

heter videre at «Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.» 

Departementets fullmakt for kommunale avgjørelser er i all hovedsak delegert videre til 

Fylkesmannen, og denne lovlighetskontrollen oversendes derfor Fylkesmannen dersom 

kontrollutvalget velger å opprettholde sin avgjørelse. 

 

Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen 
a. Er innholdsmessig lovlig, 

b. Er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og 

c. Er blitt til på lovlig måte. 
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Saksopplysninger: 

 

Kontrollutvalget mottok 3.Oktober 2019 en anmodning om lovlighetskontroll av avgjørelsen fra 

3 kommunestyrerepresentanter; Andreas B. Westheimer (MDG), Torleif Haugland (KrF) og 

Knut B. Aall (uavhengig). Henvendelsen vil bli behandlet punktvis slik det fremstilles i brevet. 

 
1. I brevet punkt 1 skriver de følgende: «1- Vi mener at det er kommunestyret som skal bestemme 

Kontrollutvalgets sammensetning, og ikke Kontrollutvalget selv. Den sentrale forskriften for 

kontrollutvalg §2 og §3 er entydig.» 

 

Alle utvalg må før hvert møte og før behandling av hver sak vurdere om enkelte er inhabile til å 

delta i behandlingen av enkeltsaker. I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv jfr 

forvaltningsloven §8.  

 

I og med at Liv Tomter jobber i kommunen, og har gjort dette siden 01.08.2017, så er hun ikke 

en valgbar representant i hht kommuneloven §77 punkt 2 som sier: 

«Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 

med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller 

fylkeskommunen.» 

 

I kontrollutvalgsboken, en veileder laget av kommunal- og moderniseringsdepartemementet 

datert Desember 2015, fremkommer det følgende om kontrollutvalgets vurdering av 

medlemmenes habilitet: «Det er svekkelsen av tilliten til vedkommendes upartiskhet som er 

avgjørende. Dersom kontrollutvalget mangler tillit til vedkommendes upartiskhet, er det 

grunnlag for inhabilitet. Det kan også være grunn til å erklære vedkommende inhabil hvis en må 

regne med at publikums tillit til kontrollutvalgets upartiskhet er svekket, selv om kontrollutvalget 

stoler fullt og helt på at medlemmet vil opptre upartisk. Habilitetsreglene har ikke bare til formål 

å sikre upartiskhet i avgjørelser, men også å bidra til å opprettholde den allmenne tilliten til 

forvaltningen.» 

 

Folkevalgte organer er omfattet av forvaltningsloven, og i henhold til forvaltningsloven vil alle 

underordnede til rådmannen være inhabil når rådmannen er inhabil. Dette står spesifisert i 

forvaltningsloven §6: «Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller 

ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.» Dette er 

logikken bak at alle ansatte i en kommune er inhabile til å fatte vedtak i kontrollutvalgsmøtene 

selv om de ikke direkte har jobbet med den enkelte sak i sin stilling i kommunen.  

 

På bakgrunn av dette kom det frem i møtet at tilliten til vedkommendes upartisket var svekket, 

og kontrollutvalget vedtok derfor at hun måtte fratre sitt verv. 

 

Denne habilitetsvurderingen er noe hver enkelt politiker og hvert enkelt utvalg må vurdere 

fortløpende. 

I en tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 26.05.2015 til sak 13/289 

så står det beskrevet: «Kommuneloven § 77 nr. 2 fastsetter at ”ansatte i kommunen” er utelukket 

fra valg til kontrollutvalget. Departementet legger til grunn at begrepet må tolkes slik at det 

omfatter alle som har et slikt forhold til kommunen at de kan regnes å ha kommunen som 

arbeidsgiver. Etter vår oppfatning skiller ikke loven mellom heltidsansatte eller deltidsansatte, ei 

heller om den deltidsansatte skulle ha en svært liten stillingsbrøk. Bakgrunnen for 



 

 6  

valgbarhetsbegrensningene til kontrollutvalget, er hensynet til utvalgets uavhengighet og 

hensynet til den allmenne tillit til kontrollfunksjonen. Når det gjelder ansatte er det i 

lovforarbeidene særlig pekt på at det er viktig å unngå at kontrollutvalgets medlemmer gransker 

egen virksomhet.» 

 

I en tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 26.06.2015 til sak 

11/2278 så står det spesifisert «Kommunelova §77 nr. 2 fastset at «ansatte i kommunen» er 

utelukka frå val til kontrollutvalget. Departementet legg til grunn at dette omgrepet må tolkast 

slik at det omfattar alle som har eit slikt forhold til kommunen at dei kan reknast å ha kommunen 

som arbeidsgjevar, sjølv om dette ikkje kan seiast å vere hovudarbeidet til vedkomande.» 

 

 
2. I brevet fra Westheimer, Haugland og Aall punkt 2 skriver de følgende: «2- Etter vår mening er 

derfor også alle vedtak i kontrollutvalget etter utkastelsen ulovlig, i og med at Tomter ikke fikk 

delta i behandlingen av de sakene.»  

I forvaltningslovens §41 om «virkningen av feil ved behandlingsmåten» fremkommer det 

følgende: «Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven 

ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig 

når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.» 

Denne loven omhandler enkeltvedtak, men vil være veiledende også for kontrollutvalgets vedtak. 

 

Det gjøres oppmerksom på at alle sakene i dette møtet ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget. 

Vi kan aldri vite det med sikkerhet, men kan anta at fraværet av Tomter i møtet ikke virket 

bestemmende på vedtakets innhold. Det ble forsøkt kalt inn vara for Tomter, men varaen hadde 

vanskeligheter med å stille og kunne i så fall bare stilt på den første delen av møtet før hun måtte 

forlatt.  

 

Det står så følgende i brevet fra Westheimer, Haugland og Aall: «Dersom Kontrollutvalget 

opprettholder sine vedtak fra 13/9-10, skal saken oversendes til departementet (i praksis 

Fylkesmannen). I såfall vil vi at departementet eller Fylkesmannen også vurderer følgende 

forhold: 

 
3.  3- Tomter var ikke part eller inhabil i de sakene som skulle behandles på dette møtet. Dersom det 

var riktig å kaste henne før dette siste møtet, må en kanskje også underkjenne alle andre vedtak i 

Kontrollutvalget fattet etter at hun ble ansatt i Tvedestrand kommune?» 

Det gjøres her oppmerksom på at alle sakene f.o.m høsten 2017 har blitt enstemmig vedtatt i 

kontrollutvalget med unntak av en sak: 
- 02.05.2019 sak 15/19 «Ny henvendelse vedr. justering av grense i skjærgårdsparken» Votering: 

Vedtatt med 4 (Hansen, Eggen, Zwilgmeyer og Gliddi) mot 1 stemme (Tomter). 

Alle andre saker har blitt enstemmig vedtatt. Man kan derfor anta at det ikke har vært et eneste 

vedtak i kontrollutvalget som ville fått et annet resultat dersom Liv Tomter hadde fratrådt 

tidligere. Det vises ellers til punktet over. 

 

Det fremkommer også i tolkningsuttalelse fra Kommunal og moderniseringsdepartementet 

26.06.2015  i sak 08/478 at «Departementet meiner at feil m.o.t. samansetjinga av 

kontrollutvalet ikkje utan vidare fører til at dei vedtaka utvalet har gjort blir ugyldige. Det må 

stillast eit krav om samanheng mellom resultatet av avgjerda og det forholdet at ein medlem som 

har vore med på å treffe avgjerda, er valt i strid med reglane i kommunelova.» 
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4. I brevet fra Westheimer, Haugland og Aall punkt 4 skriver de følgende: «4- Tvedestrandsposten 

omtaler utkastelsen i en artikkel 14/9. Der fremkommer det at kontrollutvalget ikke har noe 

medlem fra kommunestyret. Har denne feilen betydning for tidligere fattede vedtak i 

Kontrollutvalget? Eller er det virkelig slik at kravene til sammensetning kun gjelder ved første 

gangs konstituering, og ikke ved senere suppleringsvalg og tilsvarende?»  

Det vises her til kontrollutvalgsboken datert Desember 2015 side 14, hvor det står beskrevet: 

«Det er ikke et krav at det nye medlemmet skal sitte i kommunestyret dersom det er 

kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene bak lovbestemmelsen om et medlem 

fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret er 

representert i kontrollutvalget i hele valgperioden. Øvrige medlemmer vil likevel ikke bli berørt 

ved suppleringsvalg.» 

 

Det samme spørsmålet var oppe i 2017 i forbindelse med at Vibeke Salvesen fikk permisjon fra 

sine verv. Rådmann i Tvedestrand kommune, Jarle Bjørn Hanken, sendte da en henvendelse til 

fylkesmannen vedrørende denne problemstillingen. Et brev fra seniorrådgiver Gunnar Refsland 

hos Fylkesmannen til Tvedestrand kommune 7.4.2017 stadfestet da dette prinsippet; «Hei, jeg 

har drøftet saken med ass. Direktør Eva Jørlo, og vi kan vanskelig gjøre annet enn å følge 

departementets syn, dvs. at det legges til grunn at det kun er ved konstituering av 

kontrollutvalget at kravet om representasjon fra kommunestyret er absolutt.» 

 

Under ytterligere informasjon i brevet fra Westheimer, Haugland og Aall står det bl.a. : 

«Sekretæren fra Telemark revisjon informerte tilhørerne og komiteen om at de kunne la Tomter 

få delta også på dette siste møte i Kontrollutvalget i denne valgperioden.» 

Dette er korrekt, det ble gjort oppmerksom på at kontrollutvalget selv måtte avgjøre om hun 

skulle få sitte dette møtet eller ikke, men det ble samtidig gjort oppmerksom på at loven er klar, 

og at hun ikke er valgbar i hht kommuneloven. Det ble også gjort oppmerksom på at 

kontrollutvalget selv måtte ta stilling til om det kan svekke tilliten til kontrollutvalget dersom 

hun får fortsette i kontrollutvalget nå som det er gjort oppmerksom på at hun ikke er valgbar.  

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild jfr forvaltningsloven 

§8. Tomter sier at hun har orientert om dette muntlig tidligere, men da kontrollutvalget ikke har 

noe skriftlig på dette og ikke kan huske at dette har skjedd så er det vanskelig å vurdere dette 

spørsmålet. Slik sekretariatet vurderer det så er spørsmålet om Tomters habilitet derfor vurdert 

på tidligst mulig tidspunkt.  

 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å opprettholde sitt vedtak om at Liv Tomter ikke er 

valgbar og derfor må fratre fra sitt verv i kontrollutvalget.  

 

 
Vedlegg:  

- Eposthenvendelse vedr. lovlighetskontroll. 

- Henvendelse vedrørende anmodning om lovlighetskontroll. 

- Fylkesmannens uttalelse om valg av kontrollutvalg. 
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Vedlegg til sak 

 

 

 
 


