Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2013/294 -4761/2013
Grethe Murbræch
05.02.2013

Saksframlegg
Oppnevning av medlemmer i kontrollutvalget
Utv.saksnr
8/13

Utvalg
Valgnemnda

Møtedato
28.02.2013

24/13

Kommunestyret

28.02.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer oppnevnes:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Bakgrunn for saken:
I kommunestyret 31.01.13 - sak PS 5/13 ble følgende vedtak enstemmig vedtatt:
Søgne kommunestyre vedtar å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til
5 medlemmer.
Et enstemmig kommunestyre sender saken tilbake til valgnemnda for videre oppfølging.

Saksutredning:
Det skal velges 2 nye medlemmer til kontrollutvalget.
Kommunestyret ga signaler om at det bør være flertall av medlemmer fra opposisjonen. En
varaliste for opposisjonen og en varaliste for posisjonen.

Kontrollutvalget skriver i sin utredning til kommunestyret:

Når det gjelder varamedlemmer så har Søgne valgt å ha personlige varamedlemmer fra de ulike
partigrupperinger.
Kontrollutvalgsboken skriver bl.a. dette om valg av varamedlemmer:
Mange kommunestyrer praktiserer en ordning med personlige eller gruppevise
varamedlemmer til kontrollutvalget. Det vil si at hver representant har et personlig
varamedlem fra den partigruppen representanten tilhører. Dersom det personlige
varamedlemmet ikke kan stille når et kontrollutvalgsmedlem melder forfall, kan en ikke hente
inn vara fra de andre partiene. På grunn av at det kan være spredning med hensyn til hvilke
varamedlemmer som blir innkalt fra gang til gang (avhengig av hvilken representant som
melder forfall), kan det gå lang tid mellom hver gang et varamedlem deltar i kontrollutvalget.
Det kan derfor være vanskelig for varamedlemmene å holde seg orientert om sakene, og bidra
aktivt i utvalget.
Et alternativ til ordningen med personlige varamedlemmer er å bruke en felles varaliste. Da vil
kontrollutvalget ha en liste med nummererte varamedlemmer, slik at det alltid er
vararepresentanten øverst på listen som blir kontaktet først. Dette vil ivareta behovet for
kontinuitet og erfaringsbygging. Utfordringen er at samme politiske gruppe vil bli representert
ved hvert forfall, noe som kan endre den politiske sammensetningen i utvalget. Samtidig er det
viktig å understreke at medlemmene ikke skal drive partipolitikk i kontrollutvalget.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Særutskrift - Økning av antall medlemmer i kontrollutvalget
2 Saksforarbeid til kommunestyret medl i KU

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2013/294 -3038/2013
Grethe Murbræch
24.01.2013

Saksframlegg
Økning av antall medlemmer i kontrollutvalget
Utv.saksnr
5/13

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
31.01.2013

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til saksforarbeidet og anmoder kommunestyret så snart som mulig
om å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer.
Kommunestyret anmodes videre om å vurdere å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Votering:
Votering over kontrollutvalgets innstilling første avsnitt:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak.
Votering over kontrollutvalget innstilling andre avsnitt:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak at andre avsnitt går ut.
Et enstemmig kommunestyre sender saken tilbake til valgnemnda for videre oppfølging.
Repr. Bakke (AP) fratrer møtet.

Vararepr. Rafoss (AP) tiltrer møtet.
Repr. Egeli (AP) innvilges midlertidig permisjon fra møtet.
26 representanter tilstede.
Kommunestyret fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5
medlemmer.

Bakgrunn for saken:
Behandling i kontrollutvalget 22.01.2013 – sak 02/2013.
Her følger saksutredning til kommunestyret 31.01.13:
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og opptrer på vegne av kommunestyret.
Av det følger at det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den
kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken
oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være
et godt redskap for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode
arbeidsbetingelser.
Kontrollutvalgsboken skriver følgende om vurdering av antall medlemmer i kontrollutvalget:
Iht kommunelovens § 77 skal kontrollutvalget ha minst tre medlemmer. Antall medlemmer
varierer ofte med størrelsen på kommunen. Kommunestyret bør vurdere om antallet
medlemmer i utvalget er tilstrekkelig for å sikre nødvendig legitimitet og tyngde. Antall
medlemmer bør avgjøres ut fra hensynet til representativitet og beslutningsdyktighetet.
Et bredt sammensatt utvalg gir mulighet til å gjennomføre brede og gode diskusjoner i
kontrollutvalget. Utvalg med kun tre medlemmer blir også sårbare ved eventuelle uforutsette
forfall. Dersom det ikke er mulig å få tak i vararepresentant, oppstår det en situasjon hvor det
bare er to medlemmer som møtes, og hvor leder kan avgjøre saker med sin dobbeltstemme.
Dette er forhold kommunestyret bør ta stilling til når de fastsetter hvor mange medlemmer
kontrollutvalget skal ha.
Kontrollutvalget i Søgne har 3 medlemmer som er lovens minimumskrav. Erfaringen så langt
er at utvalget må avholde noen møter med bare to medlemmer tilstede fordi det har vært
vanskelig å få innkalt varamedlem. Kontrollutvalget ser det derfor som formålstjenlig å øke
antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5.
Svært få andre kommunale utvalg eller nemnder har 3 medlemmer, og når noen møter i
kontrollutvalget faktisk må holdes med bare to medlemmer til stede, sikrer ikke dette en bred
debatt og en kan også komme i den situasjon at lederens dobbeltstemme avgjør saken. En
økning til 5 medlemmer vil også representere større mangfold i erfaring og synspunkter.

Når det gjelder varamedlemmer så har Søgne valgt å ha personlige varamedlemmer fra de ulike
partigrupperinger.
Kontrollutvalgsboken skriver bl.a. dette om valg av varamedlemmer:
Mange kommunestyrer praktiserer en ordning med personlige eller gruppevise
varamedlemmer til kontrollutvalget. Det vil si at hver representant har et personlig
varamedlem fra den partigruppen representanten tilhører. Dersom det personlige
varamedlemmet ikke kan stille når et kontrollutvalgsmedlem melder forfall, kan en ikke hente
inn vara fra de andre partiene. På grunn av at det kan være spredning med hensyn til hvilke
varamedlemmer som blir innkalt fra gang til gang (avhengig av hvilken representant som
melder forfall), kan det gå lang tid mellom hver gang et varamedlem deltar i kontrollutvalget.
Det kan derfor være vanskelig for varamedlemmene å holde seg orientert om sakene, og bidra
aktivt i utvalget.
Et alternativ til ordningen med personlige varamedlemmer er å bruke en felles varaliste. Da vil
kontrollutvalget ha en liste med nummererte varamedlemmer, slik at det alltid er
vararepresentanten øverst på listen som blir kontaktet først. Dette vil ivareta behovet for
kontinuitet og erfaringsbygging. Utfordringen er at samme politiske gruppe vil bli representert
ved hvert forfall, noe som kan endre den politiske sammensetningen i utvalget. Samtidig er det
viktig å understreke at medlemmene ikke skal drive partipolitikk i kontrollutvalget.
Etter drøftinger i kontrollutvalget ble det fattet enstemmig innstilling til kommunestyret:
Kontrollutvalget viser til saksforarbeidet og anmoder kommunestyret så snart som mulig
om å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer.
Kommunestyret anmodes videre om å vurdere å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer.

Vedlegg
1 Særutskrift kontrollutvalgssak 02-2013

SØGNE KOMMUNE
Kontrollutvalget

BEHANDLENDE ORGAN:
Kontrollutvalget
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JA
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02 - 2013

ØKNING AV ANTALL MEDLEMMER I KONTROLLUTVALGET
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og opptrer på vegne av kommunestyret. Av det følger at det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den
kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken
oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være
et godt redskap for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser.
Kontrollutvalgsboken skriver følgende om vurdering av antall medlemmer i kontrollutvalget:
Iht kommunelovens § 77 skal kontrollutvalget ha minst tre medlemmer. Antall medlemmer
varierer ofte med størrelsen på kommunen. Kommunestyret bør vurdere om antallet
medlemmer i utvalget er tilstrekkelig for å sikre nødvendig legitimitet og tyngde. Antall
medlemmer bør avgjøres ut fra hensynet til representativitet og beslutningsdyktighetet.
Et bredt sammensatt utvalg gir mulighet til å gjennomføre brede og gode diskusjoner i
kontrollutvalget. Utvalg med kun tre medlemmer blir også sårbare ved eventuelle uforutsette
forfall. Dersom det ikke er mulig å få tak i vararepresentant, oppstår det en situasjon hvor det
bare er to medlemmer som møtes, og hvor leder kan avgjøre saker med sin dobbeltstemme.
Dette er forhold kommunestyret bør ta stilling til når de fastsetter hvor mange medlemmer
kontrollutvalget skal ha.
Kontrollutvalget i Søgne har 3 medlemmer som er lovens minimumskrav. Erfaringen så langt
er at utvalget må avholde noen møter med bare to medlemmer tilstede fordi det har vært
vanskelig å få innkalt varamedlem. Kontrollutvalget ser det derfor som formålstjenelig å øke
antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5.
Svært få andre kommunale utvalg eller nemnder har 3 medlemmer, og når noen møter i
kontrollutvalget faktisk må holdes med bare to medlemmer til stede, sikrer ikke dette en bred
debatt og en kan også komme i den situasjon at lederens dobbeltstemme avgjør saken. En
økning til 5 medlemmer vil også representere større mangfold i erfaring og synspunkter.
Når det gjelder varamedlemmer så har Søgne valgt å ha personlige varamedlemmer fra de ulike
partigrupperinger.
Kontrollutvalgsboken skriver bl.a. dette om valg av varamedlemmer:
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Mange kommunestyrer praktiserer en ordning med personlige eller gruppevise
varamedlemmer til kontrollutvalget. Det vil si at hver representant har et personlig
varamedlem fra den partigruppen representanten tilhører. Dersom det personlige
varamedlemmet ikke kan stille når et kontrollutvalgsmedlem melder forfall, kan en ikke hente
inn vara fra de andre partiene. På grunn av at det kan være spredning med hensyn til hvilke
varamedlemmer som blir innkalt fra gang til gang (avhengig av hvilken representant som
melder forfall), kan det gå lang tid mellom hver gang et varamedlem deltar i kontrollutvalget.
Det kan derfor være vanskelig for varamedlemmene å holde seg orientert om sakene, og bidra
aktivt i utvalget.
Et alternativ til ordningen med personlige varamedlemmer er å bruke en felles varaliste. Da vil
kontrollutvalget ha en liste med nummererte varamedlemmer, slik at det alltid er vararepresentanten øverst på listen som blir kontaktet først. Dette vil ivareta behovet for kontinuitet
og erfaringsbygging. Utfordringen er at samme politiske gruppe vil bli representert ved hvert
forfall, noe som kan endre den politiske sammensetningen i utvalget. Samtidig er det viktig å
understreke at medlemmene ikke skal drive partipolitikk i kontrollutvalget.
Etter drøftinger i kontrollutvalget ble det fattet følgende
Enstemmige vedtak:
Kontrollutvalget viser til saksforarbeidet og anmoder kommunestyret så snart som mulig
om å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer.
Kommunestyret anmodes videre om å vurdere å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer.
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