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SAMMENDRAG: 
Kommunestyret skal velge kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023. I tillegg skal det 
velges representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI). 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bestemmelser i ny kommunelov knyttet til folkevalgte organer trer i kraft fra ny 
kommunestyreperiode. Det refereres derfor til ny kommunelov i denne saken om ikke annet 
fremgår.  
 
Bestemmelser om kontrollutvalg fremgår av kommuneloven § 23-1: 
«Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 
Kommunestyret 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 medlemmers». 
 
Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap  
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare.  
d) medlemmer av kommuneråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen 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 kan når som helst velge medlemmene til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.  
 
I skriv av 27.09.19 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet er det kommet en 
avklaring om hvordan utrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal 
tolkes. Den aktuelle bestemmelsen sier at lederen av kontrollutvalget ikke kan «være medlem 
av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.» Departementet konkluderer i 
skrivet med at utrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd begrenser seg til kun å gjelde 
grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og som ikke er et «parti». En typisk 
«gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.  
 
Kommunestyret vedtok 20.06.19 følgende i forbindelse med sak om politisk organisering for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, sak 61/19: 
«Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant 
kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant 
kommunestyrets varamedlemmer». 
 
Kommunestyret vedtok 29.08.19 reglement for Gausdal kontrollutvalg, sak 68/19. 
Ihht. vedtatt reglement, skal leder og nestleder i kontrollutvalget velges fra opposisjonen. 
Av vedtatt reglement fremgår for øvrig saksbehandlingsregler for utvalget. 
 
Valg av medlemmer kan skje ved avtalevalg eller forholdsvalg, jfr. kommunelovens §§ 7-4 til 
7-8. Dersom avtalevalg skal finne sted, må dette fastsettes ved enstemmig vedtak av 
kommunestyret i det konstituerende møtet. I henhold til kommunelovens § 7-4 skal valg av 
medlemmer til ulike utvalg holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. 
 
I inneværende valgperiode har det vært til sammen 7 varamedlemmer i kontrollutvalget.  
I følge kommuneloven §§ 7-6 5.ledd og 7-7 2.ledd, skal hver liste tildeles så mange 
varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Dette gjelder kun hvis det er 
tilstrekkelig mange på listen. 
 
Kjønnsmessig representasjon: 
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7 tredje ledd krav om at det skal være balanse 
mellom personer fra hvert kjønn blant de medlemmene som blir valgt når en ser på organet 
under ett. Dette innebærer at dersom organet skal ha fire medlemmer eller flere, så må hvert 
kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Dersom organet har tre eller færre 
medlemmer, så skal hvert kjønn være representert. 
Ved valg til organ der det ifølge kommuneloven bare kan bestå av medlemmer fra 
kommunestyret, som for eksempel formannskap og arbeidsutvalg for folkevalgte organ, kan 
det være vanskelig å oppnå disse kravene til kjønnsbalanse. Derfor fastsetter § 7-7 tredje ledd 
siste punktum, at reglene om sammensetning av representanter fra begge kjønn bare skal følges 
så langt det er mulig.  
 
Ved forholdsvalg er det ikke noe krav til kjønnsbalanse for organet som helhet. Ved 
forholdsvalg er det bare krav til representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene.  



  
 
 

  
 
 

 

I § 7-5 andre ledd heter det at dersom det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert 
kjønn være representert med minst 40 prosent blant kandidatene på den enkelte liste. Dersom 
det skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Kravet til 
kjønnsmessig representasjon på listeforslagene gjelder ikke absolutt ved valg til for eksempel 
formannskap eller arbeidsutvalg.  
 
Representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet 
Det skal i tillegg velges representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI). 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, 
samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner. 
Gjeldende praksis har vært at styret har bestått av lederne av kontrollutvalgene i de fem 
deltakerkommunene. Styrets funksjonstid har fulgt valgperioden. På grunn av bestemmelser i 
ny kommunelov må det nå velges andre enn kontrollutvalgslederne til styret, jfr. 
kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget, tredje ledd:  
«(….) utelukket fra valg er personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller 
varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.» 
 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget vil fortsatt være et interkommunalt samarbeid i 
henhold til kommuneloven § 27. Det tolkes derfor som at kommunene må forholde seg til 
ovennevnte regel i ny kommunelov når valg av medlemmer til styret i KSI skal foretas. Det vil 
si at lederne i kontrollutvalgene ikke kan utgjøre styret i KSI slik som tidligere.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet betegner vervet som representant i styret som et 
forholdsvis enkelt styreoppdrag, ettersom styrets oppgave iflg. samarbeidsavtalen er å «hvert 
år utarbeide et budsjettforslag som skal fremlegges for de enkelte kommunestyrer og 
fylkesting for godkjenning». I tillegg kan styret komme med forslag til endringer i vedtektene. 
De siste årene har det kun vært to styremøter årlig. I forbindelse med ansettelser har styret 
vært involvert, men endelig vedtak skjer i fylkeskommunen som vertskommune. Godtgjørelse 
har siden oppstart vært kr. 15 000,- til leder, kr. 12 000,- for nestleder og kr. 10 000,- for 
øvrige styremedlemmer. Kontrollutvalgssekretariatet opplyser at det kan være en fordel om 
den som velges som representant kjenner litt til kontrollutvalgsarbeid fra før og dermed vet hva 
som skal til i et sekretariat, men dette er ikke en forutsetning.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Som kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 velges:  
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
1.  
2.  
3.  



  
 
 

  
 
 

 

4.  
5.  
 

2. Som leder for kontrollutvalget velges ___________________. 
Som nestleder for kontrollutvalget velges __________________. 
 

3. Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
_________________________________. 

 
 
 
 


