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Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG AV KONTROLLUTVALG   2019 - 2023  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Kontrollutvalg for perioden 

2019-2023: 

 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. 

 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Informasjon vedrørende valg av kontrollutvalg 

Vedtak av 24.10.19 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Ved konstitueringsmøtet 24.10.19 ble det kun valgt 3 
varamedlemmer. Det må derfor suppleres med 2 varamedlem. 
 

 

Etter § 23-1 første ledd velger kommunestyret selv ett kontrollutvalg som på vegne av 

kommunestyret skal føre løpende kontroll med forvaltninga i kommunen. Kommunestyret 

velger også selv leder og nestleder i kontrollutvalget.   

  

Etter § 23-1 andre ledd skal kontrollutvalget ha minst fem medlemmer. Dette er en økning i 

det laveste tallet på medlemmer sammenlignet med tidligere lov. Minst ett av medlemmene i 

utvalget skal velges mellom medlemmene av kommunestyret. I den nye loven er det også tatt 

inn regel om at lederen ikke kan være medlem av samme parti eller samme gruppe som 

ordføreren 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 kontrollutvalget. Dette er: 

 

 Ordfører og varaordfører 



 Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 

 Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med myndighet til å ta avgjørelse 

(merk at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret likevel er valgbare) 

 Medlemmer av kommuneråd 

 Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité   

 Ansatte i kommunen 

 Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i ett selskap som kommunen har eierinteresser i 

 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styre i et 

interkommunalt politisk råd, eller et kommunalt oppgavefelleskap 

  

 

  

Som det fremgår av lista, viderefører den nye loven at en person som er tilsett i kommunen 

ikke kan velges til kontrollutvalget, og dette gjelder uavhengig av hva stillingsprosent 

vedkommende er tilsatt i. Bakgrunnen for dette er hensynet til å sikre at kontrollutvalget og 

medlemmene skal være uavhengig og uten bindinger til kommunen. Dessuten vil en hindre at 

medlemmer av kontrollutvalget får saker til behandling som gjelder dem selv eller 

virksomheten der de er tilsatt. 

    

 Kommunestyret kan når som helst holde nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget, jf. 

kommunelova § 23-1 fjerde ledd. I motsetning til det som gjelder for utvalg, kan 

kommunestyret ikke vedta å legge ned kontrollutvalget i valgperioden. Kontrollutvalget er ett 

lovpålagt organ.   

Utvalgets oppgaver er nærmere omtalt i kapittel 23 i kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, fastsatt av departementet 17. juni 2019.   

 

Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 

 

Etter kommuneloven § 7-4 holdes valg av medlemmer til folkevalgte organer som 

forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved 

avtalevalg.  

 

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav til kjønnsmessig balanse blant kandidatene på 

listeforslagene, jf. § 7-5. Skal det velges fire eller flere, skal hvert kjønn være representert 

med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Partier eller 

grupper som er representert i kommunestyret, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall 

navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Listene skal 

være innlevert på forhånd.  

 

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7, krav om at det skal være kjønnsmessig balanse 

blant de medlemmene som velges. Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal 

hvert kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Innstilling med forslag til 

medlemmer og varamedlemmer skal inneholde like mange navn som det skal velges 

medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller gruppe medlemmene representerer. Forslaget 

skal inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall 

varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene på partiet/gruppen. 

Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret.  

 

Etter kommuneloven § 7-4 velges leder og nestleder for folkevalgte organ ved flertallsvalg. 



 

 

§ 23-1.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 
c) 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 

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av  
styret i et 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. 
 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


