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Redegjørelse innlevert lovlighetskontroll
Det bekreftes slikt hendelsesforløp:
 Lovlighetskontrollen ble fremmet i kommunestyremøte 17. oktober.
Innleveringsfrist er 3 uker etter kommunestyremøtet.
 Signert lovlighetskontroll ble levert og tatt imot i politisk sekretariat (ved Anne
June Iversen) 23. oktober ca. kl 1535. Den innleverte lovlighetskontrollen var
signert av Siv Høgtun (H), Roald Stenseide (FrP) og Rosalind Fosse (FrP). En
digital likelydende versjon ble i tillegg sendt per mail til politisk sekretariat. Den
digitale versjonen var ikke signert.
 Lovlighetskontrollen ble levert etter ordinær arbeidstid og viderelevering til rett
enhet for mottak av innkommende post var stengt for dagen. Den signerte
lovlighetskontrollen ble derfor lagt som innkommet post hos leder for
administrative tjenester for videre distribusjon. I tillegg ble det sendt en digital
versjon på epost uten signaturer.
 Den usignerte digitale lovlighetskontrollen ble sendt med utsendelsen av
kommunestyrepapirene 6. november. I kommunestyremøte 14. november ble den
signerte lovlighetskontrollen etterspurt.
 Lovlighetskontrollen ble registrert på postmottaket 15. november. Den ble
registrert såpass sent, fordi det var en antagelse om at den allerede var registrert.
Signert lovlighetskontroll var derfor formelt sett innlevert til kommuneadministrasjonen 23. oktober, men altså ikke registrert i postmottaket før 15.
november.
 Signert lovlighetskontroll ble sendt til gruppelederne 15. november.
Rutinen for innlevering av post generelt sett, er levering og stempling i kundemottaket i
de tilfeller post ikke kommer som ordinær postleveranse. Innlevering av
lovlighetskontroller praktiseres imidlertid ulikt av ulike politikere og i ulike situasjoner.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Politisk sekretariat har historisk sett vært fleksibel med hensyn til å ta imot og
distribuere innkommet post, herunder lovlighetskontroller. Rådmannen opplever at det
har vært politisk aksept for slik fleksibel praksis av innkommet post. Også epost, så
lenge denne har kommet fra en politisk verifisert kilde. Ut fra kutyme ble derfor digital
versjon lagt ved utsending av møteinnkallingen til kommunestyremøte 14. november.
Rådmannen har en gjennomgang av rutinene rundt håndtering av innkommet post,
herunder lovlighetskontroller. Rådmannen mener generelt sett at en fleksibilitet bør
videreføres i og med at det er en kutyme som har fungert tilfredsstillende og den ivaretar
politiske intensjoner. Dette hendelsesforløpet viser dog at slik fleksibilitet gjør
dokumentflytprosessen sårbar for misforståelser. Antagelsen om at innlevert
lovlighetskontrollen faktisk var registrert viser dette.
I den grad en slik praktisk håndtering av rutinen likevel ikke skulle vise seg å fungere
over tid, eller den mangler politisk legitimitet, vil rådmannen vurdere en strammere og
mer ensartet praktisering. Likevel bør det understrekes at dette vil gjøre det mer
upraktisk å levere inn lovlighetskontroller for politikerne.
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