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Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 16.02.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Økonomisjef orienterer om regnskapet 2011.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-153

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 07.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa Valgnemnd

5/12 Nordreisa formannskap 16.02.2012
Nordreisa kommunestyre

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-
Sekretariatet IKS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Valg av kontrollutvalg mv.
2 Utskrift fra NKRF tidsskrift

Valgnemndas innstilling

Kommunens representanter for perioden 2012-2015:
Representant: Vararepresentant:

Saksopplysninger

Ved en inkurie ble det ikke foretatt valg av representant og varamedlem til representantskapet i 
K-Sekretariatet IKS samtidig som det ble foretatt valg av kontrollutvalg under kommunestyrets 
møte 20.10.11.

Kommunestyret skal velge én representant og ett varamedlem til representantskapet i 
K-Sekretariatet IKS. Neste kommunestyremøte er 12. april 2012. 

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS skal ha møte 27. april 2012, og representantene skal ha 
innkallingen etc. 4 uker før møtet.

Vurdering

Valgnemnda ber formannskapet i møtet 16. februar om å fatte vedtak etter hasteparagrafen i 
kommuneloven (§13), slik at valgte representant kan delta på møtet til representantskapet K-
Sekretariatet IKS.
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K-Sekretariatet

(Fylkes-)ordførere i (fylkes-)kommuner som
er deltakere i K-Sekretariatet IKS

Deres ref.:  Saksbeh.: Bjorn-Ilarald Christensen Telefon: Dato:
Vår ref.: 1283/311.3/13HC E-postadr.: bjorn-hara1d.ehristensenk-sekretariatet.no 77 78 80 43 6.9.2011

95 10 42 51

VALG AV KONTROLLUTVALG MV.

Vi viser tiI  forskrift om kontrollutvalg i kommuner ogffikeskommuner  fastsatt av Kommunal-
og regionaldepartementet 15.6.2004.

Kommunestyret/fylkestinget skal i høst velge nye medlemmer til bl.a. kontrollutvalget. Vi vil
derfor minne våre deltakerkommuner/-fylkeskommune om at minst ett medlem av
kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets/fylkestingets medlemmer, jf forskriftens §
2 annet ledd.

Det er ikke noe krav om at kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet, og før
kommunestyret velger andre folkevalgte organ (utenom formannskap og ordfører), jf.
kommuneloven § 17 nr. 2. Erfaring fra konstitueringen etter valget i 2007 viser at noen
kommuner hadde problem med å oppfylle kravet i kommuneloven § 77 om at minst ett
medlem av kommunestyret skal være med i kontrollutvalget. Årsaken til dette var bl.a. at
kommunestyret valgte kontrollutvalget etter at de hadde valgt nemnder og utvalg, og at alle
kommunestyrerepresentantene var "brukt opp" som medlem av disse organene.
Kommunestyrene ønsket ikke å gjøre om på de valgene som var gjort. Dette medførte at
fylkesmannen i noen tilfeller måtte erklære valget av kontrollutvalg som ulovlig.

KommunaI- og regionaldepartementets arbeidsgruppe om egenkontroll i kommuner tok i sin
rapport  85 tilrådingar Iår styrkt eigenkontroll i kommunane  opp spørsmålet om når
kontrollutvalget bør velges. Arbeidsgruppen mente at for å sikre en rett sammensetting av
kontollutvalget og andre folkevalgte organ, bør kontollutvalget velges før andre utvalg og
nemnder, og tilrådde følgende:  Kontrollutvalget bør veljast på det konstituerande motet,
saman med lOrmannskap og ordforar. På dette punktet bor kommunelova § 17 nr. 2 og 3
endrast.  I høringsnotatet av 26. mai 2011 om oppfolging av rapporten fra arbeidsgruppa  —
firslag til endringar i kommunelova og enkelta andre lover (eigenkontrollen i kommunane
m.m)—  gir departementet støtte til framlegget om lovendring på dette punktet. Departementet
har derfor tilrådt at kommunene velger kontrollutvalg før de velger nemndene, selv om dette
ikke er pålagt i lovteksten i dag.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: ,Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet 1KS Fylkeshuset Postmottak Fossen e:o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandro. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSO Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 T1f. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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For øvrig er det ingen endringer i forhold til tidligere med hensyn til til hvem som er utelukket
fra valg til kontrollutvalget, jf. kommunelovens § 77 nr. 2 og § 10a nr. 2 andre setning.

Erfaring fra inneværende valgperiode viser at det i noen kommuner er valgt inn personer som
ved innkalling til møter ikke møter eller opplyser at de ikke kan møte pga. sitt arbeid eller
andre forhold, som ikke er gyldig forfallsgman. Enkelte medlemmer unnlater også i stor grad
å møte, uten å melde forfall. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike
forhold klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at en har rimelig
trygghet for at de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.

./. Som veiledning og informasjon legges ved artikkel  Valg av kontrollutvalg  fra fagbladet
Kommunerevisoren nr. 5.

Vi vil også minne våre deltakerkommuner/-fylkeskommune om at det nye
kommunestyret/fylkestinget velger én representant og ett varamedlem til
representantskapet i K-Sekretariatet IKS.

Med vennlig hilsen

-
P(jørn-H rald Christensen
daglig leder

Vedlegg: Artikkel  Valg av kontrollutvalg  fra fagbladet Kommunerevisoren nr. 5

Gjenpart: Longyearbyen lokalstyre v/leder
Kontrollutvalgene

2

Side 5



• • •

KOMMUNE
REVISOREN
NKRF Tidsskrift

\I Tilrådinger for styrket egenkontroll

I desember 2009 avga en arbeidsgruppe som var nedsatt av
Kommunal- og regional-departementet (KRD), rapporten 85
tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane.  På dette grunnlaget
har departementet utarbeidd et horingsnotat. Saksbehandlingen har
imidlertid ikke kommet så langt at lovendringer er vedtatt. Enkelte av
tilrådingene er av interesse i samband med valg av kontrollutvalg

(heretter kalt KU), og det vil derfor likevel bli vist til disse i det folgende.

Av Bernt Frydenberg,
juridisk rådgiver, NKRF

Tidspunkt for valget

Det forste motet i et nyvalgt kommunestyre og fylkesting kalles  konstituerende,  jf.
kommuneloven (koml.) § 17. I dette motet skal formannskap/fylkesutvalg, ordforer/fylkesord
-forer og varaordfører velges. Videre heter det: "I møtet  bor  (kursivert av oss) det også
velges medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse hvis
det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget".

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har merket seg at en del kommuner ikke har valgt
kontrollutvalg i det konstituerende mote og noen har valgt dette utvalget etter at andre
nemnder er valgt. Dette har i noen kommuner ført til at man "ikke har fått kabalen til å gå
opp", og KU'er valgt i strid med reglene om sammensetningen. Slike valg er opphevd som
ulovlige av fylkesmannen i lovlighetskontroll.

NKRF har derfor rådd til at KU'ene blir valgt i det konstituerende motet, og for valget av
andre nemnder. Det samme har den nevnte arbeidsgruppa kommet til, og KRD gjor i
horingsnotatet framlegg om folgende endring av koml. § 17 nr. 2 tredje setning (endringer i
kursiv):

"Når det er avgjort at valg som nevnt i forste og annet punktum er gyldige, foretas valg av
formannskap eller fylkes-utvalg, ordforer eller fylkesordforer og varaordforere, og
kontrollutvalg  for den nye valgperioden".

Funksjonstiltredelsestidspunkt

Valg av kontrollutvalg
I høst skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting, som i
sin tur skal velge medlemmer av diverse kommunale organer,
herunder kontrollutvalg. Det viste seg i 2007 at valgene av
kontrollutvalg skapte problemer enkelte steder, og noen feil
ble gjort. Kommunerevisoren bringer derfor her en artikkel om
valg av kontrollutvalg.

Ifolge koml. § 17 nr. 3 andre setning trer "andre folkevalgte organer" (herunder KU) i
funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Or-ganer som er valgt i det konstituerende motet trer
derfor i funksjon da, mens tilsvarende organ fra forrige periode sjolsagt trer ut av funksjon
fra samme tidspunkt. For å tilpasse denne regelen til det framlegget som er nevnt i forrige
avsnitt, har departementet i sitt hør-ingsnotat gjort folgende framlegg til endring av § 17 nr.
3 første setning:

"Kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg og  kontrollutvalg  trer i funksjon
fra det konstituerende mote".

Valgmåte. Kjønnsmessig balanse

KU velges på samme måte som andre kommunale nemnder, enten som forholdsvalg etter
koml. §§ 36 og 37 eller avtalevalg etter koml. § 38a, og reglene i disse bestemmelsene om
kjonnsmessig balanse gjelder også for KU. Det går ikke klart fram av lovteksten, men ved
underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ved vurderinga om kravet til
kjønnsrnessig balanse er oppfylt, skal man se på valget av faste representanter og
varamedlemmer hver for seg.

Hvor mange medlemmer skal KU ha?

Ifolge koml. § 77 nr. 1 andre setning skal KU ha minst tre medlemmer. Sporsmålet er droftet
av arbeidsgruppa og departementet, og departementet sier bl.a.: "Dess fleire medlemmer
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kontrollutvalet har, dess meir sannsynleg er det at (medlemmer av) utvalet set søkjelys på
kritikkverdige forhold". Departementet gjør framlegg om følgende endring av bestemmelsen:

"Utvalget skal ha minst fem medlemmer".

Dette er, som nevnt, ennå ikke ajeldende rett, men NKRF rår for sin del tll at det velges minst
fem medlemmer. Dette vil gi flere partier mulighet for slikt innsyn som utvalget har rett til,
samtidlg som det vil bidra til å understreke utvalgets betydning.

Hvor mange varamedlemmer?

Ifølge koml. § 77 nr. 1 tredje setning skal det velges varamedlemmer til KU, men det sies
ikke noe om hvor mange. Vi finner ikke noen andre bestemmelse i komrnuneloven om antall
varamedlemmer av kommunale organer enn bestemmelsene i §§ 37 og 38a om
valgoppgjøret. Etter § 37 (om forholdsvalg) nr,  4 skal  hver liste "så vidt mulig tildeles så
mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to". I § 38a (om
avtalevalg) nr, 2 sies det mer ubestemt at innstillingen  kan  "inneholde et antall vara-
medlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av
to". Ved underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ordet  kan  her er misvisende og
skal leses som  skal.

Leder og nestleder

Når kommunestyret/fylkestinget velger KU, velger det samtidlg leder og nestleder for utvalget
biant medlemmene, jf. § 77 nr. 1 tredje setning. Det er '4(ke adgang til å overfate dette valget
til utvalget sjøl. Regelverket inneholder ikke bestemmeiser eller føringer om partitilknytning
for leder/nestleder. Vi har imidlertid inntrykk av at leder ofte velges fra opposisjonen.
Kommunesektorens etikkutvalg har nylig (juni 2011) anbefalt at opposisjonen har både
flertallet og lederen i utvalget.

Hvem skal være med i KU?

Ifølge koml. § 77 nr, 1 femte setning skal minst ett av utvalgets medlemmer velges blant
kommunestyrets eiler fylkestingets medlemmer (varamedlem er ikke tilstrekkelig). Det kan
ikke dispenseres fra denne bestemmelsen, Det er særlig denne bestemmelsen som har ført til
de vanskene som er nevnt.

Hvem kan ikke være medlem av KU?

For det første gjelder de generelle utelukkelses-reglene i koml. § 14 nr. 1 b) også for valg til
KU. For det andre gjelder det særlige utelukkelsesreg-ler spesielt for KU i og med at KU, på
vegneav kommunestyret, skal føre tilsyn med de øvrige kommunale instansene. Ifølge koml.
§  77 nr. 2 er følgende persongrupper utelukket fra å bii valgt som medlemmer av KU:

• Ordfører, fylkesordfører, varaordfører
• Medlem og varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg og av kommunal eller

fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet
• Tilsatte i kommunen eller fylkeskommunen.

For det tredje finnes en utelukkelsesregel bortgjemt i koml. § 10a (om kommunestyre- og
fylkestingskomiteer) nr, 2 andre setning. Denne lyder:

aMedlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er
utelukket fra valg til komiteene".

Departementet har uttalt at heller ikke varamedlemmer av KU kan være medlemmer av disse
komiteene.

Dersom man ikke følger rådet om å velge KU før man velger øvrige nemnder, innebærer
regelen altså at medlem av kommunestyre-komite ikke kan velges som medlem eller
varamedlem av KU. Skjer dette likevel, kan saken løses ved at vedkommende trer ut av
komiteen.

Arbeidsgruppa og departementet har gjort framlegg om at denne utelukkelsesregelen "av
pedagogiske omsyn" blir tatt inn i koml, § 77 nr. 2.

KRD har avgitt en del uttalelser om enkelte spesifiserte persongrupper er utelukket fra valg
eller ikke:

• Overformynderiet er i denne sammen- hengen ikke å betrakte som en kommunal
nemnd. Medlem av overformynderi kan derfor også være medlem av KU.

• Styret for et kommunalt foretak må anses som en "nemnd med beslutningsmyndig-
het". Medlemmer av slike styrer er derfor ikke valgbare til KU.

• Frivillige brannmannskaper kan velges til kontrollutvalget,

NKRF har for sin del uttalt at medlemmer av eldreråd kan velges som medlemmer av
kontrollutvalget, da dette rådet bare er rådgivende.

Visse vervskombinasjoner

Det finnes Mgen lovbestemmelse som gjør det ulovlig å kombinere vervet som medlem av
kontrollutvalg med vervet som medlem av styret for en interkommunal revisjon elle styret for
et interkommunalt KU-sekretariat. Men arbeldsgruppa har gitt følgende tilråd-;ng (nr. 7):
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"Leiarar op.styremedlemmeri ftommunalt åtte•selskap berfickle.kupae sitle tkontrollutyalg".

iDâ
. . .

tIlrådfnga'altså. gjelder "selikap" vil den gjelde for bl:a..IKS'er og de § 27-vIrksornhetene •
:sorrieYdrgenisert:som.egne jurldiSke personer. TilrådInga di'grünngitt med•at
•41Idhetsreglenø Ikke-er tiltrekkelige forS'sikre.rolleklarhet. I høringsnotatetbef.
"departementet imidjertict %egt at det ikke vil følge gerine titrådinga, bi a ut fra at 'verva I
folkeValgte'organer bør væreåpne:for flest mulig av innbyggerne:

NKft. vlipekïp at med virkning fra 1,.noyember2o1 er:forvaitningsloyen.§.6 første ledd ej
-endret slik at ogS3'sty'reinedlemmer I offentlig heielde.selskaper vit være ugitcle til som
:inedlemMer av kOMmtmale organer(som fOrekiempel kommunestyrer og kontrollutvalg) å.

• behandle saker hvorvedkommendeselskaP erpalt. .har. denne tigildhetsregelen.bare.. .
gjeldt fdr*SeISkaper som "Ikkh:elt 'eles av stat elter koMmUne").: I klartekst innebærer: . ' • -
endringa at KU-medlemMer heretter vi.I Være uglIde til å behandle Saker hvor revisjonS• eller
•sekretarietstelskepersom.de erMedleMiner av styret for; 'er'part I Saken. • . •

• • . . .^.
•Etter•dette vil cfe.Niære.særs viktig hvordan begrepet-''parr. skal forståe;..NKRF antar for sin
del:at en interkorrirdunal revisjon, organ-isert som egen jundlsk person, Vil være å -ense som
part I de iakene den legger fram for KU. tledlem av styret for'en slik revisjon vil da bll uglki
så ofte.atdet etter vår oppfatning.ikke vil være hensiktsmessIg å kornblnere vervet sem .
-medlem av KU itid verVet som medlem air"styret frir..en Interkommunal:reviSjon.

Medlemmer ev styret for et interkommunalt KU-sekretaNat vilikke.koMme i en tilsvar.,erldla
ugildhetssituasjon så ofte.  Men ogå --her vil ugildhetssituasjoner kunne oppsd, for ekserusit
hvis ket r påtate å endresekre,-tarlatets geografiske virkeområde:

Plikt til å mcittå  dralg

Komi. §14 inneholder bestemmelser om plikt tIl å ta Imot valg til de mest sentrate
kommunale nemndene, herunder KU.

PliktIg til å ta Imot valg er enhver som har steinmerett ved kommunevalgetog som på
valgdagen står innført i folkereglsteret som bosatt I vedkommende kornmune (for
fyIkestingsvarget: bosatt I en kommune i vedkommendefylke).

Den som ikke har nådd stemmerettsatder, er valgbar, men Ikke pliktig til 8ta imot valg.

Tifbake t11 innholdssIden I Kommunerevlsoren, Nr. 4, 2011, 66. Arg.

ene er produsert av er Grytting AS
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