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Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for valgperioden 2015-2019 velges:
Medlemmer:
1………………….
2………………….
3…………………..
4…………………..
5…………………..

Varamedlemmer:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne (§77 pkt. 1 i Kommuneloven). Utvalget skal ha minst tre
medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret. Søgne kommunestyre vedtok i
møte 31.01.13, sak PS 5/13 å utvide kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer. I samme møte
vedtok et enstemmig kommunestyre ikke å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer, i strid med kontrollutvalgets innstilling. Ved utvidelsen fra 3 til 5 medlemmer
ga kommunestyret signaler om at et flertall av medlemmer i kontrollutvalget bør være fra
opposisjonen.
Blant kontrollutvalgets medlemmer velges så leder og nestleder av kommunestyret. Utvalgets
leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Saksutredning:
I §77 pkt 1 pekes det på at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets
medlemmer. Denne ordningen trådde i kraft fra 1. november 2007. Dette for å styrke
utvalgets kontakt med kommunestyret og for å understreke at utvalget har en sentral rolle. De
øvrige medlemmene som velges bør ha god kjennskap til kommunal forvaltning.
Det gjøres oppmerksom på at de som velges til utvalget samtidig ekskluderer seg fra alle andre
folkevalgte verv grunnet de strenge habilitetsregler som lovverket fastsetter for medlemmer av
kontrollutvalget.
Følgende personer er utelukket fra valg til kontrollutvalget:
Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
FKT (forum for kontroll og tilsyn) peker på noen uheldige rollekombinasjoner som
kommunene og fylkeskommunene kan styra klar ved å velge andre til kontrollutvalget:





Kontrollutvalget har et “påse-ansvar” overfor revisjonen, imf. KL §77 pkt. 4. FKT
synes således det er uheldig om kontrollutvalgsmedlemmer samtidig sitter i
revisjonsstyret.
Kontrollutvalget innstiller i plan for selskapskontroll, og påvirker i stor grad hvilke
selskap det skal gjennomføres selskapskontroll i. Kontrollutvalgsmedlemmer som har
styreverv i eller har ledende stilling i et av de samme selskapene, bør etter FKT sin
mening fratre under denne prosessen. FKT mener kommunen gjør det lettere for seg
selv med å velge andre enn medlemmer av kontrollutvalget inn i selskapsstyret. Det er
et råd ift. alle selskap der kommunen har eierdeler, men er viktigere jo større det
kommunale eierskapet er.
Unngå å velge ansatte i egen kommune inn i kontrollutvalget, også som varamedlem.
Dette gjelder også ansatte i deltidsstillinger.

Det er ikke noe lovkrav om at opposisjonen skal ha lederen i kontrollutvalget, men det er
mange kommuner som har valgt å ta det inn i kommunalt reglement. Valgperioden 2007-11 var
det 297 av kommunene som valgte å tildele ledervervet i kontrollutvalget til opposisjonen. Det
utgjør 69,2 % av de kommunale kontrollutvalgene. Hele 18 av 19 fylkeskommuner valgte å la
ledervervet gå til opposisjonen.
Forholdsvalg:
Et av medlemmene av kommunestyret kan kreve at valget holdes som forholdsvalg.
Når det gjelder forholdsvalg får reglene i kommunelovens §§36 og 37 anvendelse.
Listene kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges
medlemmer. Ingen kan stå som kandidat eller forslagstiller på mer enn ett listeforslag.
Ordinær kumulering i form av dobbeltoppføring eller kryss eller annet merke ved
kandidatnavn, er det ikke adgang til. Ved fellesliste må listeforslaget være underskrevet av
minst en representant fra hvert av partiene som står bak listeforslaget. Den eller de som
underskriver må være medlem/medlemmer av det velgende organ (kommunestyret).
Kjønnsbalanse:
Ved forholdstallsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse blant kandidatene
på listeforslagene, jf. § 36 nr 2, og blant de som blir valgt inn som representanter fra hver liste,
jf 37 nr 3. Har lista fått to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert. Har lista
fått fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to.

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 38a nr 3 krav om at det skal være kjønnmessig balanse
blant de medlemmene som blir valgt, nå en ser organet under ett. Der et utvalg har fem
medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to.

