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NYVALG - VARAREPRESENTANT TIL PLANUTVALGET  
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet(KSI) datert 17.11.2017 
Særutskrift KST-sak 60/17, 28.09.2017 
 
Saksutredning: 
Øivind Nyhus i KSI skriver følgende i mail av 17.11.2017: «Jeg ser av vedlagte vedtak at 
Birgit Wasrud er valgt til vara i planutvalget. Hun er medlem av kontrollutvalget. Så vidt jeg 
forstår er ikke dette iht. kommuneloven § 77,2 som sier noe om hvem som er utelukket fra 
å sitte i kontrollutvalget:  
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, medlem og 
varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i 
kommunen eller fylkeskommunen. 
Planutvalget er vel en nemnd med beslutningsmyndighet. 
Jeg ber dere vurdere om dere er enig i ovennevnte og gi meg tilbakemelding om 
konklusjonen». 
 
Kommunestyret behandlet i møte den 28.09.2017 KST-sak 60/17 – Søknad om fritak fra 
politiske verv: Thale Dalbu. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Thale Dalbu innvilges fritak fra sitt politiske verv som vararepresentant for Senterpartiet i 
Øyer kommune fra 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 
Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges:  
Birgit Wasrud. 
 
Birgit Wasrud er medlem av kontrollutvalget. Dette innebærer at kommunestyrets vedtak i 
KST-sak 60/17 angående ny vararepresentant i planutvalget endres. 
 
Vurdering: 
Kommuneloven § 77, punkt 2 utelukker valg av medlem og varamedlem i kommunal 
nemnd med beslutningsmyndighet, f.eks. vårt planutvalg, til kontrollutvalget. For å sikre 
kontrollutvalgets status som uavhengig kontrollinstans går lovgiver vesentlig lenger enn det 
som ellers gjelder utelukkelse av folkevalgte. 
 
Rådmannen finner det naturlig at det er det siste valget som gjøres om. 



Valgnemnda innstiller ny vararepresentant i planutvalget. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gjør om sitt vedtak i KST-sak 60/17 om valg av ny vararepresentant 
i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019. 

2. Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 14.12.2017 – 31.10.2019 
velges: 
…………………………………………………………………….. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 


