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Bakgrunn:
Brev sendt pr. e-post av Loppa Høyre vedr. formannskapsvedtak i sak PS 20/17. datert 16.
mai 2017
Saksopplysninger:
Loppa Høyre viser til formannskapsvedtak i sak PS 20/17 hvor Stein Thomassen ble valgt
som innstill til styrerepresentant til valgkomiteen i VEFAS ISK. Loppa høyre viser også til at
kommunestyret valgte under konstitueringen i oktober 2015, at Stein Thomassen skulle være
Loppa kommunes eierskapsrepresentant i VEFAS ISK.
Loppa Høyre viser i brevet til IKS-lovens § 10, fjerde ledd hvor det står skrevet at; daglig
leder eller representantskapsmedlem ikke kan være medlem av styret. Ståle Sæther for Loppa
høyre skriver at «Jeg ber kontrollutvalget vurdere om Stein Thomassen kan etter eget
forgodtbefinnende trekke seg som kommunens eierskapsrepresentant midt i et
representantskapsmøte»
I følge leder i kontrollutvalget er det bestilt juridiske vurderinger av dette, og at det ventes
enda en ny juridisk vurdering av saken. Sekretariatet vil vise her til
kontrollutvalgsforskriftens § 20 om at «Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.» Disse juridiske
vurderingene er ikke fremlagt sekretariatet og sekretariatet kan derfor ikke ta en selvstendig
vurdering og påse at saken er forsvarlig utredet før de juridiske vurderingene er forelagt
sekretariatet. Før disse er forelagt sekretariatet tilrår sekretariatet om at saken utsettes til de
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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juridiske betenkningene er framlagt sekretariatet og at sekretariatet kan utrede saken på en
forsvarlig måte før vedtak blir vedtatt og iverksatt.
Sekretariatets tilrådning:
Saken utsettes.
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