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Statsforvalteren ber om saksopplysninger 

Statsforvalteren er gjennom oppslag i Avisa Valdres1 og henvendelse fra Kommunal Rapport gjort 
kjent med et vedtak truffet av Sør-Aurdal kommunestyre i møte 16. desember 2021.  
 
Vedtaket skal lyde slik: 
 

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig 
kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og 
administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 
vara fra hver gruppe.» 

 
Som kjent kan Statsforvalteren av eget tiltak utføre såkalt lovlighetskontroll, altså vurdere lovligheten 
av et vedtak, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd. Forutsetningen for slik kontroll er ifølge 
bestemmelsen at «særlige grunner» tilsier det. For å ta stilling til om særlige grunner tilsier 
lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak 16. desember 2021, ber Statsforvalteren om nærmere 
saksopplysninger: 
 

1. Vi ber om å få oversendt saksfremlegget til og saksprotokollen fra kommunestyremøtet 16. 
desember 2021. Marker gjerne hvilke deler av dokumentene som gjelder ovennevnte vedtak, 
spesielt hvis dokumentene er omfangsrike. 

2. Skal den aktuelle arbeidsgruppen bestå av både ansatte i administrasjonen og folkevalgte i 
kommunen, eller utelukkende folkevalgte? 

3. Gitt at arbeidsgruppen skal bestå av kun folkevalgte, mener kommunen at arbeidsgruppen 
er et «folkevalgt organ» i kommunelovens forstand? Hvis nei, ber vi om at standpunktet 
begrunnes. 

4. Hvis ja på spørsmål 3, mener kommunen at kommunestyret kan opprette andre folkevalgte 
organer enn de som er listet opp i kommuneloven § 5-1? Hvis ja, ber vi om at standpunktet 
begrunnes. 

 
1 Se https://hedalen.no/2022/02/15/kommunale-utvalg-ma-opprettes-og-velges-av-kommunestyret/ 
og https://hedalen.no/2022/02/16/klart-utenfor-rammene-i-kommuneloven/  

https://hedalen.no/2022/02/15/kommunale-utvalg-ma-opprettes-og-velges-av-kommunestyret/
https://hedalen.no/2022/02/16/klart-utenfor-rammene-i-kommuneloven/


  Side: 2/2 

 
Vi ber om tilbakemelding fra kommunen innen 18. mars 2022. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
David Larsen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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