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Vi viser til e-poster av 27. februar 2008.
Departementet har følgende kommentarer til de spørsmål som reises:
Fortolkning av kommuneloven

§ 10 a

1. Er varamedlemtil kontrollutvalgutelukketfra valg til kommunestyrekomite?
Den klare hovedregelen er at samtlige kommunestyremedlemmer skal sitte i kommunestyrekomiteene, jf. kommuneloven § 10 a nr. 2 første punktum. I andre punktum i
samme bestemmelse er det imidlertid fastsatt at medlem av kontrollutvalget som sitter i
kommunestyret er utelukket fra valg til kommunestyrekomiteer.
I forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp. nr. 96 (2005 - 2006) side 40) uttaler departementet:
".....Komiteene har en sentral posisjon som meningsytringsorgan, og kontrollutvalgsmedlemmer bør ikkeha innflytelse på beslutninger i andre politiske organ. Dette kan talefor at
kontrollutvalgsmedlemmerbør være utelukket fra valg til komiteene. "
Det er ikke drøftet nærmere hva som ligger
i uttrykket "medlemmer". Vi viser til at loven i andre sammenhenger
(for eksempel§ 77 nr. 1 og 2) uttrykkelig bruker benevnelsen medlemmer og varamedlemmer når det er meningen at begge grupper skal omfattes. Dette kunne tale for å fortolke bestemmelsen i § 10 a nr. 2 slik at den kun omfatter
faste medlemmer
. De hensyn som tilsier at kontrollutvalgsmedlemmer ikke kan være
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medlem av kommunestyrekomiteer taler imidlertid for at også varamedlemmer til kontrollutvalget må være utelukket fra valg til kommunestyrekomiteer.
Et varamedlem til kontrollutvalget vil kunne bli innkalt til møte i utvalget ved forfall, og
kan i praksis også fungere som medlem, for eksempel når det ordinære medlemmet
har forfall over en lengre periode. Departementet mener dette tilsier en utvidende tolking av bestemmelsen, slik at heller ikke varamedlem til kontrollutvalget er valgbar til
kommunestyrekomiteer. Dette er også løsningen som er valgt i kommuneloven § 77 nr.
2 når det gjelder valgbarhet til kontrollutvalget. På denne bakgrunn antar departementet at begrepet medlemmer i kommuneloven § 10a nr. 2 annet punktum også omfatter
varamedlemmer til kontrollutvalget.
2. Er medlem av kommunestyrekomite utelukket
fra å stille til valg til kontrollutvalget?
Kommuneloven § 77 nr. 2 inneholder regler om hvem som er utelukket fra valg til kontrollutvalg. Bestemmelsen må antas å være uttømmende. Kommunestyrekomiteer er
ikke nevntblant de organer hvis medlemmer er utelukket fra valg. Departementet antar
derfor at det ikke er i strid med loven om et medlem av en kommunestyrekomite stiller
til valg til kontrollutvalget. Det følger imidlertid av kommuneloven § 10 a nr. 2, jf. § 15
nr. 1, at vedkommende i så fall må tre ut av kommunestyrekomiteen, dersom han/hun
skulle bli valgt inn i kontrollutvalget.

Fortolkning av kommuneloven§ 77 nr. 1
Loven § 77 nr. 1 fjerde punktum fastsetter at minst ett medlem av kontrollutvalget skal
velges blant kommunestyrets medlemmer. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. november 2007. Det var opprinnelig fastsatt at bestemmelsen skulle tre i kraft 1. juli 2004,
jf kgl.res. av 12. desember 2003. Ved kgl.res. av 18. juni 2004 ble det imidlertid bestemt
at bestemmelsen først skulle tre i kraft når neste kommunevalgperiode startet, hvilket
noe upresist er formulert som 1. november 2007 i ikrafttredelsesvedtaket. En ren bokstavfortolkning av ikrafttredelsesbestemmelsen kan tilsi at den ikke vil gjelde for de
kontrollutvalg som ble valgt innen utgangen av oktober 2007. Bakgrunnen for at bestemmelsen ble satt i kraft på et senere tidspunkt, var imidlertid at man ønsket å unngå
at kommuner og fylkeskommuner skulle måtte foreta nyvalg av sine kontrollutvalg midt
i daværende valgperiode. Det synes således klart at hensikten med utsettelsen var at
bestemmelsen skulle ta til å gjelde i forbindelse med konstitueringen av kommunestyre
og valg av kommunale nemnder, herunder kontrollutvalg.
Departementet antar på denne bakgrunn at bestemmelsen skal komme til anvendelse
ved valg av nytt kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011.
Kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget er
direkte knyttet til konstitueringen av kontrollutvalget Dette følger etter departementets
vurdering av ordlyden i kommuneloven
§ 77 nr. 1 fjerde punktum
. Spørsmålet oppstår
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om dette kravet gjelder også når det er tale om suppleringsvalg i løpet av valgperiod

Departementet antar at det ikke er noe direkte krav i loven om at det skal velges et ny
kommunestyremedlem for å erstatte et som går ut av kontrollutvalget, selv om dette
skulle medføre at utvalget blir uten representasjon fra kommunestyret. Det vil også i
praksis kunne være svært vanskelig å praktisere en slik regel. Departementet mener
likevel at intensjonene bak lovbestemmelsen tilsier at kommunene gjør sitt ytterste f
å sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.
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