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Lovlighetskontroll av Gausdal kommunes vedtak av 26. mai 2016 om ikke å 
gjennomføre rådgivende folkeavstemning om målform for ny skole, 
sammenslått av Engjom og Fjerdrum

Vi viser til brev herfra datert 8. juni 2016 hvor vi ba om opplysninger om hvordan ovennevnte sak var 
håndtert, og varslet om mulig lovlighetskontroll av vedtaket, jf. lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) § 59 nr. 5. 

Konklusjon
Fylkesmannen har på eget initiativ tatt Gausdal kommunestyre sitt vedtak av 26. mai 2016 om ikke 
å avholde rådgivende folkeavstemning om målform for den nye skolen, sammenslått av Engjom og 
Fjerdrum, opp til lovlighetskontroll. Fylkesmannen har kommet til at vedtaket er ugyldig, og 
opphever vedtaket. Rådgivende folkeavstemning må avholdes ved valg av målform i den nye 
sammenslåtte Fjerdrum skole.    

Bakgrunn for saken
Skolene Engjom og Fjerdrum er vedtatt sammenslått fra høsten 2016. Engjom har nynorsk som 
hovedmål, mens Fjerdrum har bokmål. I den forbindelse var sak om folkeavstemning om målform i 
den nye Fjerdrum skole til behandling i kommunestyret den 26. mai 2016. 

Rådmannen foreslo følgende innstilling i saken:

«1. Det avholdes rådgivende folkeavstemning om skriftlig målform for ny skolekrets etter 
sammenslåing av skolene Engjom og Fjerdrum mandag 15. august 2016. 

2. Stemmegivning skjer ved Østre Gausdal bygdahus og valglokalet holdes åpent fra 16.00-20-00.

3. Forhåndsstemmegivning skjer på servicetorget ved Østre Gausdal kommunehus i perioden 01. juli-
12. august, i servicetorgets åpningstid: mandag – fredag kl. 09.00-15.00.

4. Manntallet for den nye kretsen legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget ved Gausdal 
kommunehus i perioden 1.-30. juni.

5. Ordfører gis delegert myndighet til å oppnevne representanter og vararepresentanter til 
stemmestyre for kretsen, samt til å supplere representanter ved behov.
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6. Som valgstyre oppnevnes formannskapets medlemmer.

7. Valgsekretariat gis fullmakt til å oppnevne forhåndsstemmemottakere, samt fullmakt til praktisk 
gjennomføring av opptellingen. Herunder myndighet til å godkjenne/forkaste avgitte 
stemmegivninger.»

Ved formannskapets behandling av saken satte kommunestyrerepresentanten Olav Olstad (V), fram 
følgende forslag:

«1. Det gjennomføres ikke rådgivende folkeavstemning om målform for den nye skolen, sammenslått 
av Engjom og Fjerdrum.

2. Det vedtas at hovedmålet ved den nye skolen fra 1. august skal være bokmål.»

Dette forslaget ble vedtatt med 6 stemmer, og utgjorde formannskapets innstilling til 
kommunestyret. En representant stemte for rådmannens innstilling. 

Ved kommunestyrets behandling av saken, ble formannskapets innstilling delt ut. 
Kommunestyrerepresentanten Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremsatte rådmannens innstilling. Under 
voteringen ble formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 5 stemmer. 

Fylkesmannen ble gjort kjent med vedtaket om ikke å gjennomføre rådgivende folkeavstemning om 
valg av målform i den nye Fjerdrum skolekrets. Vi tilskrev kommunen i brev av 8. juni 2016 og ba om 
opplysninger og varslet om mulig lovlighetskontroll av vedtaket.

Saksfremstilling fra kommunestyrets behandling av sak om målform for nye Fjerdrum krets ble 
mottatt den 20. juni 2016. 

Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannens myndighet
Det fremgår av kommuneloven § 59 at departementet er gitt myndighet til å kontrollere lovligheten 
av avgjørelser fattet av folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal administrasjon. 
Myndigheten er delegert til Fylkesmannen i rundskriv H-25/92. Et krav om lovlighetskontroll må 
fremmes av minst tre medlemmer av kommunestyret innen tre uker fra avgjørelsen ble truffet, jf. 
kommuneloven § 59 nr. 1 jf. forskrift av 13. januar 1993 nr. 4041. Departementet kan imidlertid også 
på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59 nr. 5, og denne 
myndigheten er for kommunale avgjørelser delegert til Fylkesmannen. 
      
Lovlighetskontroll er ment som et middel for å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, 
jf. Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) s. 33. Hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på 
forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltningens omdømme og behovet for å ivareta 
grunnleggende nasjonale målsettinger er viktige begrunnelser for reglene om lovlighetskontroll, jf. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-2299 «Lovlighetskontroll etter 
kommuneloven § 59». Departementet har i veilederen uttalt at myndigheten til kontroll av eget tiltak 
bør brukes med varsomhet. Det bør hefte usikkerhet ved en avgjørelses gyldighet før kompetansen 
til lovlighetskontroll av eget tiltak brukes.

I dette tilfellet vurderer Fylkesmannen at det foreligger tilstrekkelig usikkerhet om avgjørelsens 
gyldighet til å foreta lovlighetskontroll av eget initiativ, jf. kommuneloven § 59 nr. 6. Ved denne 
vurderingen var alvorlighetsgraden ved en eventuell feil avgjørende for å ta opp saken, ved siden av 
sakens viktighet og samfunnsmessige betydning. Det har stor betydning for innbyggere og 
kommunen at aktuelle regler er fulgt. Det er viktig at det fattes lovlig vedtak om målform i ny 
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skolekrets, og at det ikke skapes usikkerhet og uforutsigbarhet for de berørte elevene og deres 
familier i forbindelse med oppstart av skoleåret høsten 2016. 

Fylkesmannen skal ved lovlighetskontrollen ta stilling til om vedtaket er «innholdsmessig lovlig» 
(materiell kompetanse), om det er fattet av noen som har «myndighet» til å fatte slike avgjørelser 
(personell kompetanse) og om det er «blitt til på lovlig måte» (prosessuell kompetanse), jf. 
kommuneloven § 59 nr. 4 bokstavene a-c. Alle tre forhold skal prøves. 

Lovlighetskontrollen innebærer ikke myndighet til å treffe ny avgjørelse i saken, kun til å oppheve 
kommunens avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 annet ledd. 

Er avgjørelsen truffet av riktig myndighet?
Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ, og skal treffe vedtak på vegne av kommunen, så 
lenge annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven § 6. 

Kommunestyret har den personelle kompetansen og har fattet vedtaket i saken. Vedtaket er fattet 
av organ som har myndighet til å fatte avgjørelsen, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 bokstav b.   

Er avgjørelsen blitt til på lovlig måte?
Denne delen av kontrollen innebærer en vurdering av om de ytre saksbehandlingsreglene som følger 
av kommunelov, forvaltningslov og lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 
1998 nr. 61 (opplæringsloven) er fulgt. Kontrollen innebærer også de faktiske og vurderingsmessige 
premissene som avgjørelsen bygger på. Avgjørelsen skal bygge på et korrekt og fullstendig faktum, 
den skal ha et lovlig formål, og det skal ikke være tatt utenforliggende hensyn. 

Fylkesmannen kan ikke se at saksbehandlingsreglene ikke er fulgt. Det foreligger en grundig 
saksfremstilling fra rådmannen der sakens faktiske og rettslige sider fremgår. Vedtaket har blitt til på 
lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 bokstav c.

Er avgjørelsen innholdsmessig lovlig?
Vedtaket må ikke stride mot gjeldende rett. 

Opplæringsloven § 2-5 syvende ledd omhandler skifte av målform og lyder som følger:  

«I samband med skifte av hovudmål eller når eit fleirtal i kommunestyret eller minst ¼ av dei 
røysteføre krev det, skal det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bur i det området i 
kommunen som soknar til skolen, jf. § 8-1, og som har røysterett etter valgloven § 2-2. Røysterett i 
høve til skriftleg opplæring har dessutan foreldre eller forsytar til barn på barnesteget ved skolen, 
utan omsyn til bustad eller statsborgarskap. Departementet kan gi nærmare forskrifter.»

I denne saken står en overfor en nedleggelse av en skole som medfører at barna overføres til en 
annen skole. Den nedlagte skolen, Engjom, hadde nynorsk som hovedmål, mens den andre skolen, 
Fjerdrum, har bokmål som hovedmål. For den nye sammenslåtte Fjerdrum skole innebærer dette at 
det må tas stilling til hvilken målform som skal være hovedmålformen ved skolen. Dersom det vedtas 
å opprettholde bokmål som hovedmålform for Fjerdrum skole, vil dette innebære skifte av målform 
for barna som tidligere soknet til Engjom skole. 

Spørsmålet er om ovenstående utløser krav om at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om 
skifte av hovedmål, jf. opplæringsloven § 2-5 syvende ledd. 

I følge lovens ordlyd skal det avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med skifte av 
hovedmål. 
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For forståelsen av opplæringsloven § 2-5 syvende ledd om rådgivende folkeavstemning i forbindelse 
med skifte av målform, vil Fylkesmannen se hen til forarbeidene, Ot.prp. nr. 46 (1997-1998), samt 
tilsvarende bestemmelse i den tidligere grunnskoleloven. På side 66 i forarbeidene fremgår det at 
opplæringslovutvalget foreslo at prosedyren med folkeavstemning i forbindelse med skifte av 
målform, ble opphevet. Av vurderinger og framlegg fra departementet på side 68 fremgår imidlertid 
følgende:

«Departementet har merka seg at fleire av høyringsinstansane går imot framlegget frå utvalet om å 
oppheve plikta til å halde rådgivande folkerøysting ved skifte av målform i det området som soknar til 
ein skole. I motsetnad til utvalet går departementet inn for å føre vidare reglane om rådgivande 
folkerøysting. Departementet har lagt vekt på at alle slike folkerøystingar har lange tradisjonar, og at 
dei er ei godt fungerande demokratisk ordning. Dei nærmare reglene om røysterett og valordning bør 
givast i forskrifter frå departementet.» 

Av den tidligere grunnskoleloven § 40 første ledd nr. 3 og 4 fulgte det at:

«3. Kommunen fastset for kvar skole om det til skriftlig arbeid skal nyttast nynorsk eller bokmål.
4. Når det gjeld skifte av skriftleg opplæringsmål, skal det haldast røysting i krinsen eller det området 
som  elles soknar til skolen. 
Røysting om skriftleg opplæringsmål skal haldast når fleirtalet i kommunestyret eller minst ¼ av dei 
røysteføre i krinsen krev det. (…)
Når krinsar med ulikt opplæringsmål blir slegne samen, skal det alltid haldast ny røysting.»

Det gikk altså direkte fram av lovteksten i den tidligere grunnskoleloven at det skulle avholdes 
folkeavstemning i tilfeller der kretser med ulik målform ble slått sammen. 

Fylkesmannen oppfatter forarbeidene til opplæringslova slik at det ikke var ment å gjøre endringer 
med hensyn til krav om å avholde rådgivende folkeavstemning ved skifte av målform. 

Denne oppfatning støttes i brev fra Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet datert 10. mai 
2000, der følgende er uttalt:

«Som De peiker på, er ikkje grunnskolelova § 40 nr 4 siste ledd ført vidare med den same ordlyden i 
opplæringslova. Dette har samanheng med at reglane om krinsgrenser i grunnskolelova ikkje er førte 
vidare i opplæringslova.

Departementet legg likevel til grunn at det framleis skal haldast rådgivande røysting i samband med 
ei skolenedlegging som fører til at elevar blir overførte til ein skole som i utgangspunktet nyttar eit 
anna hovudmål. Vi viser her særleg til at nedlegginga kan føre til skifte av hovudmålet på skolen og at 
det i forarbeida til § 2-5 siste ledd er lagt til grunn at regelen om rådgivande folkerøysting i samband 
med skifte av opplæringsmål blir ført vidare i ny lov.»  

Fylkesmannen legger etter dette til grunn at spørsmålet om skifte av målform må håndteres likt 
uavhengig av om det opprettes en ny skole eller om det skjer en nedleggelse av en skole med 
overføring av elever til en annen etablert skole. Som følge av dette, kommer regelen i opplæringslova
§ 2-5 syvende ledd til anvendelse i denne aktuelle saken. Det skal avholdes folkeavstemning.

Gjeldende rett er etter ovenstående drøftelse, at det er et absolutt krav i forbindelse med skifte av 
målform i skolen, at det avholdes rådgivende folkeavstemning. Vedtaket som er fattet av 
kommunestyret i Gausdal kommune er derfor i strid med gjeldende rett. Fylkesmannen har kommet 
til at vedtaket ikke er innholdsmessig lovlig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 bokstav a jf. 
opplæringsloven § 2-5 syvende ledd. 
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Virkningen av materiell kompetansemangel
Det klare utgangspunktet er at et vedtak som etter sitt innhold er i strid med gjeldende rett, er 
ugyldig. 

Kommunen har ikke redegjort for sin anvendelse av reglene i opplæringsloven § 2-5 syvende ledd i 
sin oversendelse av opplysninger til Fylkesmannen. Vi finner ikke opplysninger i saken som skulle tilsi 
at vedtaket ikke er ugyldig. 

Vedtak
Fylkesmannen har, etter å ha tatt en avgjørelse opp til lovlighetskontroll av eget initiativ, jf. 
kommuneloven § 59 nr. 5, kommet til at Gausdal kommunestyre sitt vedtak av 26. mai 2016 om ikke 
å avholde rådgivende folkeavstemning om målform for den nye skolen, sammenslått av Engjom og 
Fjerdrum, er ugyldig. Fylkesmannen opphever vedtaket, og saken må behandles på nytt. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

  
Med hilsen

Sigurd Tremoen Jo-Bjørner Haugen
fylkesmann underdirektør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.


