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Til kommuner i Kontrollutvalgan IS 
 

Vedrørende valg av kontrollutvalg  
 
Det er kommet ny kommunelov og i juni ble også en ny kontroll- og revisjonsforskrift fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I den 
forbindelse sender sekretariatet ut denne orienteringen i forhold til valg av nye kontrollutvalg som skal velges i første konstituerende kommunestyre.  
 
Etter kommunelovens § 23-1 skal kommunestyret selv velge kontrollutvalg . Kommunestyret selv velger også leder og nestleder i kontrollutvalget. 
 
Etter § 23-1 andre ledd skal kontrollutvalgene nå ha minst 5 medlemmer. Dette er en økning fra dagens lov. Minst en av medlemmene i utvalget skal velges 
fra kommunestyret. I den nye kommuneloven er det også tatt inn en forutsetning om at leder av kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti 
eller samme gruppe som ordfører i kommunen.  
 
De vanlige kravene til valgbarhet i § 7-2 og hvem som er utelukket etter § 7-3 gjelder også for kontrollutvalget. I § 23-1 tredje ledd bokstav a-h er det særlige 
regler om hvem som ikke kan velges til kontrollutvalg, og disse er: 
 

 Ordfører og varaordfører 

 Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 

 Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organ med myndighet til å ta avgjørelse (merk her at medlemmer og varamedlemmer av 
kommunestyret likevel er valgbare) 

 Medlemmer av kommuneråd 



 Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomitè 

 Ansatte i kommunen 

 Personer som har ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamling i ett selskap som kommunen har 
eierinteresser i. 

 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller kommunalt 
oppgavefellesskap. 

 
Det siste punktet er nytt i loven, og gjelder i de tilfeller der representantskapet i et interkommunalt samarbeid har opprettet ett underordnet styringsorgan 
etter for eksempel § 18-3 fjerde ledd og § 19-3 femte ledd. Dersom ett slikt organ i realiteten er ett «styre» med de oppgaver og myndighet som normalt er 
styreoppgaver, så kan medlemmer og varamedlemmer i dette organet ikke velges til kontrollutvalg. 
 
Som det framgår i den nye loven kan ikke ansatte i kommunen velges til kontrollutvalget, og dette gjelder uavhengig av størrelse på stilling. Bakgrunnen for 
dette er å sikre at kontrollutvalget og medlemmene skal være uavhengig og uten bindinger til kommunen. Dette hindrer også at medlemmer av 
kontrollutvalget får saker som gjelder seg selv eller den virksomheten de er ansatt i. 
 
Kommunestyret kan når som helst holde nyvalg av medlemmer til kontrollutvalget, jf kommunelovens § 23-1 fjerde ledd. I motsetning til det som gjelder for 
utvalg, kan kommunestyret ikke vedta å legge ned kontrollutvalg i valgperioden. Kontrollutvalget er altså ett lovpålagt organ.  
 
Utvalgets oppgaver er videre beskrevet i kapittel 23 i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, fastsatt av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 17. juni 2019. 
 
Dersom det ønskes mer informasjon ta gjerne kontakt med sekretariatet.  
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