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Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004 Nei 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge kontrollutvalg, samt velge leder og nestleder. Valget bør gjøres i det 
konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til kommuneloven § 77 nr 1 velger kommunestyret et kontrollutvalg som forestår det 
løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) anbefaler at 
kontrollutvalget blir oppnevnt i det konstituerende møtet for kommunestyret, og før valg av andre 
nemnder. Dette er i samsvar med råd fra arbeidsgruppen i kommunal og regionaldepartementet, 
som i sin rapport, desember 2009, ga 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. 

 
Utvalgets oppgaver er nærmere omhandlet i forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av departementet 
15.06.2004. Forskriftens § 2 gir følgende regler om valg av medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget: 

 kontrollutvalget oppnevnes av kommunestyret 

 utvalget skal ha minst tre medlemmer 

 minst ett av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer 

 kommunestyret velger leder og nestleder 
 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, jf. kommuneloven 
§ 77 nr 1. 
 
Departementet, arbeidsgruppen og NKRF anbefaler at det oppnevnes flere medlemmer til 
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kontrollutvalget enn de tre forskriften krever, da en mener det vil øke sannsynligheten for at utvalget 
kan sette søkelyset på kritikkverdige forhold. Departementet har foreslått at antallet økes til fem. 
 
I perioden 2007-2015 har kontrollutvalget i Gran kommune hatt fem medlemmer. 
 
Reglene i kommuneloven § 36 nr 2 krever at hvert kjønn er representert med minst 40%. Dette 
gjelder også vararepresentanter. §§ 36 og 37 om forholdsvalg og avtalevalg gjelder tilsvarende som 
for valg av andre nemnder og utvalg. 
 
Følgende er utelukket fra valg til kontrollutvalget: 

 ordfører og varaordfører 

 medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 

 medlemmer og varamedlemmer av planutvalget 

 ansatte i kommunen 

 medlemmer av styret i kommunale foretak 
 
Kombinasjon av verv i kontrollutvalget med verv som styremedlem i interkommunal revisjon er ikke 
ulovlig. Departementets arbeidsgruppe har imidlertid tilrådd at ledere og styremedlemmer i 
kommunalt eide selskaper ikke bør sitte i kontrollutvalget. Rådet gjelder selskaper og vil dermed 
gjelde for blant annet IKS’er og de § 27-virksomhetene (interkommunale samarbeid) som er 
organisert som egne «juridiske personer». For slike selskaper er habilitetsreglene ikke tilstrekkelige til 
å sikre rolleklarhet. Departementet valgte likevel å ikke følge rådet i sitt høringsnotat, blant annet ut 
fra at verv i folkevalgte organer bør være åpne for flest mulig av kommunens innbyggere. 
 
Fra 1. november 2011 ble habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 første ledd e) endret slik at et 
styremedlem i offentlig heleid selskap vil være inhabil som medlem av kommunalt utvalg til å 
behandle saker hvor vedkommende selskap er part. Tidligere gjaldt dette selskaper som ikke fullt ut 
var eid av stat eller kommune.  
 
Endringen medførte at kontrollutvalgsmedlemmer nå er inhabile ved behandling av 
saker hvor revisjons- eller sekretariats-selskaper som de er styremedlemmer for, er part i saken. 
Revisjonen vil være part i svært mange av de sakene som behandles av kontrollutvalget. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 26.06.1992 
Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret må velge kontrollutvalg. Valget bør gjøres i det konstituerende møtet.  
 
Kommuneloven § 77 nr 3 gir kommunestyret hjemmel til å skifte ut kontrollutvalgsmedlemmene i 
løpet av valgperioden. På samme måte som for faste utvalg må kommunestyret ved slik utskiftning 
foreta formelt nyvalg av samtlige medlemmer. 
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Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
For valgperiodene før 2011 - 2015 ble sak om oppnevning av kontrollutvalget fremlagt sammen med 
valg av kandidat til styret i Innlandet Revisjon IKS. Rådmannen vurderte i 2011 endringene i 
forvaltningsloven § 6, første ledd e) slik at et medlem av styret for Innlandet revisjon IKS vil være å 
regne som inhabil så ofte at det er lite hensiktsmessig å kombinere verv som medlem av 
kontrollutvalget med verv som styremedlem. Kommunestyret valgte å skille disse vervene ved 
oppnevningene i 2011. Rådmannen anbefaler at denne praksisen videreføres ved valg av 
kontrollutvalg for perioden 2015-2019. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtaket publiseres på kommunens hjemmeside. Valgte medlemmer får melding om 
vedtaket. 
 

 
Dato: 4. september 2015 
Godkjent av rådmannen 
 
 


