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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Søknad om fritak fra politiske verv i Hitra kommune i inneværende kommunestyreperiode

Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.09.2018, sak 24/18, at det ønsket klarhet i reglene som
gjelder ved utskifting av et medlem av kontrollutvalget. Bakgrunnen for saken er at ett av
medlemmene i kontrollutvalget på Hitra er skiftet ut i forbindelse med søknad om fritak for
fast representant i kommunestyret. Det ble ikke foretatt nyvalg av hele kontrollutvalget i
forbindelse med utskiftingen. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved lovligheten i dette.
I kontrollutvalgsboken, 2. utgave, s.14 står følgende om fratreden og utskifting i
kontrollutvalget:
Nyvalg og suppleringsvalg
Kommunestyret er ansvarlig for at kontroll- og tilsynsaktiviteten blir ivaretatt i kommunen.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, for eksempel
dersom det mener utvalget ikke fungerer, se kommuneloven § 77 nr. 3. Ved utskifting av ett eller flere
medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer. Dette hindrer ikke at deler av
utvalget kan bli gjenvalgt.
Dersom et medlem trer varig ut, for eksempel ved flytting, velges et nytt medlem fra den samme
gruppen som den uttredende tilhører (suppleringsvalg). Her vil det imidlertid være viktig å ta hensyn til
den kjønnsmessige balansen, se kommuneloven § 16 nr. 3. Det er ikke et krav at det nye medlemmet
skal sitte i kommunestyret dersom det er kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene
bak lovbestemmelsen om et medlem fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å
sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden. Øvrige medlemmer vil
likevel ikke bli berørt ved suppleringsvalg.

Bakgrunnen for bestemmelsen om gjenvalg av hele utvalget ved utskrifting av et medlem, er
at det ikke skal være for enkelt for en kommune å kvitte seg med "brysomme medlemmer".
Kontrollutvalget kan fatte vedtak om å oversende denne saken til behandling i
kommunestyret, som i sin tur kan ta stilling til hvorvidt det vil gjenvelge hele kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler imidlertid kontrollutvalget å ta sekretariatets
redegjørelse til orientering. Bakgrunnen for denne tilrådingen er at utskiftingen i
kontrollutvalget på Hitra kun er et resultat av en situasjon som har oppstått et anna sted
(behov for ny fast representant i kommunestyret).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

