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Vedlegg
1

Brev til kommunene om valg av kontrollutvalg 2015

Bakgrunn for saken:
Vi viser til rundskriv H12/15 Val av formannskap/fylkesutval, ordfører/fylkesordførar,
varaordførar m.m. fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vedlegg
kommunestyret sak «Valg av Formannskap for perioden 2015-2019». Dette rundskrivet
beskriver hvordan valg av Kontrollutvalg skal skje.

Kommunestyret skal velge kontrollutvalg i det konstituerende møtet, jfr. Kommuneloven § 17
nr 2.

§ 77 nr 1 og 2 .Kontrollutvalget
«1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den

kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets
eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget
når utvalgets saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap
og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller
fylkeskommunen.»
Vi viser også til vedlagte brev fra Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges
Kommunerevisorforbund. Disse anbefaler i sin oppsummering:
«1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter
formannskap/fylkesutvalg
2. Sats på et kontrollutvalg med minst 5 medlemmer
3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-/
fylkestingsmedlemmene
4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget.
Dette gjelder også som varamedlem.
5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap
6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i
kontrollutvalget
7. Vurder å innføre varaordning i rekkefølge»
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.
I vedtektene til Salten Kontrollutvalgservice pkt. 7.1 er det vedtatt at styret skal bestå av en
representant fra hver kommune, og at denne skal velges blant kontrollutvalgets medlemmer.
Dette kommer som en egen sak.

