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Kontrollutvalget - valgperioden 2019 - 2023

Saksopplysninger
Ny kommunelov settes i kraft f.o.m. det konstituerende møtet for valgperioden 2019 – 2023.
Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av formannskap, ordfører og
varaordfører, jfr. § 7-1. Utvalget skal ha minst 5 medlemmer.
I konstituerende møte den 23.10.2019 ble det holdt valg på kontrollutvalg for inneværende valgperiode
som forholdsvalg, sak K 19/111.
I etterkant av valget kom det fram at det ikke ble gjort korrekt i henhold til d’Hondts metode om
mandatberegning.
Valgbare, og plikt til å ta imot valg, er de som oppfyller vilkårene i kommunelovens 7-2, 3. ledd.
«En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på

b) tidspunktet for det aktuelle valget.

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.»
Det er et krav i ny kommunelov at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. kommunelovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap.
Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge
klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at
det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes.
Om forholdsvalg sier kommuneloven følgende:

«§ 7-5.Listeforslag ved forholdsvalg
Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være innlevert på
forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan bare levere ett listeforslag
hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Kandidater
fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste
som utgår fra flere partier eller grupper.
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Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent
blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal
begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av
medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer,
skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen som fremmer
forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende organet.»
Om avtalevalg sier kommuneloven følgende:

«§ 7-7.Avtalevalg
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå
som avtalevalg etter denne paragrafen.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges medlemmer, og det skal angis hvilket
parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på
varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de
faste medlemmene fra partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller
fylkestinget.
Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med
minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i
organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke
blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å
oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av
kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette
leddet følges så langt det er mulig.
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.»
Kap. 23 sier følgende om kontrollutvalget:
«Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres

vegne. Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe
som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
g)
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
h)
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.»
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.
c)

3

Om kontrollutvalgets ansvar og myndighet sier kommuneloven §23-2 følgende:
«Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
b)
og vedtak
det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper
c)
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper
d)
mv. (eierskapskontroll)
vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
e)
opp.

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine
vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning,
redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget
kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å
gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen eller
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder
lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet. Departementet kan
gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.»
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2019

Behandling
I konstituerende møte den 23.10.2019 ble det holdt valg på kontrollutvalg for inneværende valgperiode
som forholdsvalg, sak K 19/111.
I etterkant av valget kom det fram at det ikke ble gjort korrekt i henhold til d’Hondts metode om
mandatberegning.
Ingvill Dalseg foreslo forholdsvalg på valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 – 2023.
SP,V,KrF,SV v/ Ingrid Grøtte Johansson foreslo:
Håvard Killi Gravaune
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug

Vararepr.:

1.Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3.Liv Ulvund Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

H,AP,MDG v/Ingvill Dalseg foreslo:
Ketil Jacobsen
Jenny Bjørkås

Vararepr.:

1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Mari Rui Heiniger
4. Lisbeth Mellemsæter
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H,AP,MDG v/Ingvill Dalseg foreslo:
Ketil Jacobsen - leder.
SP/KrF/V/SV v/ Ingrid Grøtte Johansson foreslo:
Håvard Killi Gravaune - nestleder.
Vedtak
I.G.Johanssons forslag fikk 16 stemmer.
I.Dalsegs forslag fikk 9 stemmer.
Ketil Jacobsen ble enst. valgt som leder.
Håvard Killi Gravaune ble enst. valgt som nestleder.
Vedtaket blir som følger:
I kontrollutvalg for valgperioden 2019 -2023 ble følgende valgt:
Håvard Killi Gravaune
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug

Vararepr.:

1.Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3.Liv Ulvund Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

Ketil Jacobsen
Jenny Bjørkås

Vararepr.:

1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Mari Rui Heiniger
4. Lisbeth Mellemsæter

Ketil Jacobsen - leder.
Håvard Killi Gravaune - nestleder.

Valgnemndas innstilling
Forslag framsettes i møtet.

