Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget
Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget?
SPØRSMÅL: Etter en konflikt med kommunestyret ba flertallet i kontrollutvalget om at det
ble foretatt nyvalg av dette. De partiene som sto bak flertallet i utvalget, men som er i
mindretall i kommunestyret, er ikke villig til å foreslå nye medlemmer. Har opposisjonen plikt
til å stille liste ved et slikt nyvalg?
SVAR: Nei, det er ingen plikt til å stille liste eller foreslå kandidater ved valg til folkevalgte
organer. Etter kommuneloven 2018 er det heller ikke plikt for verken folkevalgte eller andre til
å ta imot valg til et slikt utvalg. Den som blir foreslått, må gi skriftlig samtykke til å stille til valg
for å være valgbar, se § 7–2 tredje avsnitt, bokstav c.
SPØRSMÅL: Dersom det bare blir en liste (fra posisjonen); kan denne listen føre opp en
«uavhengig» kandidat som kan velges til leder for kontrollutvalget?
SVAR: Hvis det bare er stilt én liste, må valget gjennomføres som avtalevalg, se § 7–4.
Forholdsvalg gir ingen mening hvis det ikke er minst to lister å fordele vervene mellom.
Regler om avtalevalg er gitt i §7-7. Kommunestyret fatter vedtak om slikt valg og det
utarbeides en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer etter reglene i denne
paragrafen. Det er ingen begrensning i hvem som føres opp på denne, så lenge de som
foreslås gir skriftlig samtykke til å la seg velge. Kommunestyret velger deretter leder for
utvalget blant dem som har blitt valgt. Den eneste begrensning av hvem som kan velges som
leder, er at hun ikke kan være medlem i samme parti eller tilhøre samme gruppe som
ordføreren. Med «gruppe» må her forstås et fast etablert og løpende samarbeidsforhold
mellom folkevalgte, som fungerer på samme måte som tradisjonelle partigrupper.
Avgjørende for hvem som anses som medlem av en slik gruppe, må antakelig være
forholdene på det tidspunkt ordføreren ble valgt.

