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7200 KYRKSÆTERØRA

Valgbarhet til kontrollutvalget for Odd Arne Gjengstø og Unni Dahl
På siste møte i kontrollutvalget fremkom det at to av utvalgets medlemmer har andre
kommunale verv:

-

Unni Dahl oppga å være varamedlem i driftsutvalget, medlem av klagenemnda for SiO,
samarbeidsutvalget ved en skole og medlem av kirkelig fellesråd.
Odd Arne Gjengstø oppga å være medlem av viltnemnda.

Konsek har blitt bedt av kontrollutvalget om å vurdere dette.
Etter kommuneloven § 77 nr. 2 er medlemmer og varamedlemmer av kommunale
nemnder med beslutningsmyndighet ikke valgbare til kontrollutvalget.
Etter vår vurdering er driftsutvalget, klagenemnda for SiO og viltnemnda kommunale
organer med beslutningsmyndighet, og verken Dahl eller Gjentsø er derfor valgbare.
Samarbeidsutvalg er også kommunale organer, men har ikke beslutningsmyndighet
dersom de ikke er delegert dette, for eksempel gjennom myndighet til å disponere
kommunale midler. Vi kjenner ikke til om dette er tilfelle i Hemne kommune.
Kirkelig fellesråd er etter vår forståelse et kirkelig organ, og ikke en del av kommunen. Vi
antar derfor at dette vervet ikke medfører tap av valgbarhet.
I følge kommuneloven § 15 nr. 1 må den som har tapt valgbarheten til et organ
umiddelbart tre ut av dette. Vi ber derfor om en snarlig avklaring på hvordan
kommunestyret ønske å løse dette. Praksis fra andre kommuner er at man må sørge for
nyvalg enten til kontrollutvaleget eller øvrige verv gjennom kommunelovens åpning for å
omorganisere faste utvalg og komiteer.
Vi ber videre om at kommunen sørger for å kvalitetssikre at ikke andre medlemmer eller
varamedlemmer av kontrollutvalget er valgt til kommunale verv med
beslutningsmyndighet eller på annen måte ikke er valgbare etter kommuneloven § 77 nr.
2.
Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Sverre B. Midthjell
rådgiver
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