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Spørsmål om valg av kontrollutvalg
- kommuneloven § 77 nr. 1 og 2
Vi viser til brev av 24. oktober 2007.
Kommuneloven § 77 nr. 1 fastsetter at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer. Departementets forskrift om kontrollutvalg
§ 2 andre ledd har tilsvarende bestemmelse.
Departementet mener at uttrykket
"kommunestyrets medlemmer
" må forstås slik at det
er begrenset til de faste medlemmene. Det vil således ikke være adgang til å velge
kommunestyrets varamedlemmer inn i kontrollutvalget for å oppfylle kravet i loven og
forskriften.
Kontrollutvalget vil være ulovlig sammensatt dersom ikke minst ett medlem er medlem
av kommunestyret. Valget av kontrollutvalg vil dermed være ugyldig.
I henvendelsen fra fylkesmannen beskrives en situasjon hvor alle kommunestyrets
medlemmer enten er valgt som medlem eller varamedlem til formannskapet. En slik
situasjon vil innebære at kommunestyret ikke kan velge kontrollutvalg i tråd med
kravet i kommuneloven § 77.nr
1. Etter departementets oppfatning innebærer dette
kravet at kommunestyret ved valg av formannskap
, og eventuelt andre organer, jf. § 77
nr. 2, må sørge for at minst ett medlem av kommunestyret er valgbar til
kontrollutvalget
, slik at vedkommende representant kan velges til medlem av
kontrollutvalget
. I den grad dette ikke er gjort, må valget av medlemmer til
formannskapet anses for ugyldig. Det må da holdes nytt valg til formannskapet, der
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kommunen må påse at minst ett medlem av kommunestyret ikke velges som medlem
eller varamedlem av formannskapet. Når valget av formannskap er gjennomført, velges
kontrollutvalget

på nytt.

Kopi av dette brevet er sendt landets øvrige fylkesmenn.

Med hilsen

Helga Hjorth (e.f.)
avdelingsdirektør
Steinar Dalbakk
rådgiver
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