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VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
Vedlegg:
Brev fra Forum og tilsyn datert 01.07.19: Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges kontrollutvalg bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer for perioden
2019 – 2023.
Saksutredning:
Mesteparten av den nye kommuneloven (kommuneloven) trer i kraft høsten 2019 i det
konstituerende møte i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Dette gjelder kapitlene 1
til 13, 17 til 27 og 30 og 31. Dette handler om de generelle bestemmelsene i loven,
bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelsene om
interkommunalt samarbeid. I tillegg handler det om egenkontroll i kommunen og statlig
kontroll og tilsyn.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal kontrollutvalget i Øyer kommune
bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant kommunestyrets
medlemmer.
Kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg reguleres av kommuneloven
§ 7-1, 3. og 4.ledd og § 23-1.
§ 7-1.Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
Når det er avgjort at valg som nevnt i andre ledd er gyldig, velges formannskap eller
fylkesutvalg, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I det
konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte kommunale
eller fylkeskommunale organer og ledere for disse organene. Valg av leder kan overlates til
organet selv hvis ikke denne loven eller en annen lov bestemmer noe annet.
Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra
det konstituerende møtet. Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i
funksjon straks de er valgt.

§ 23-1.Kontrollutvalget
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll
på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre
samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem
skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utelukket fra valg er
a)
ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
c)
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
g) bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
h)
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt.
Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på
nytt.
Kontrollutvalget sine oppgaver er nærmere beskrevet i kommunelovens kapittel 23 og i
forskrift om kontrollutvalg og revisjon, fastsatt av departementet 17.06.2019.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal kontrollutvalget i Øyer bestå av 5
medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant kommunestyrets medlemmer.
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet utfører sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i
Øyer kommune.
Leder og nestleder velges blant utvalgets medlemmer, og holdes som flertallsvalg.
Vurdering:
Saken legges fram til behandling uten innstilling.

