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Melding om vedtak - Nytt valg av medlemmer og varamedlemmer til
kontrollutvalget i Leka kommune
Vedlagt oversendes kommunestyrets behandling og oppnevning av nytt kontrollutvalg i Leka
kommune.
Kontrollutvalgets sammensetning fra 21.10.2021:
Arve Haug, leder
Lars Erik Holand, nestleder
Bjørg Tiller
Tom Einar Ulriksen
Kirsten Anita Pettersen
Varamedlemmer SP:
Svein Pettersen
Kristin Hagen Fjeldstad
Bernt Erik Thorvik
Varamedlemmer AP/SV/V:
Kirsti Johnsen
Ole Martin Johansen
Per Malvin Sandvik
Med hilsen
Beathe Mårvik
formannskapssekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.Vedlegg
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Postadresse:
Leknesveien 67, 7994 LEKA
Besøksadresse:
Leknesveien 67

Epostadresse:
post@leka.kommune.no
Web adresse:
www.leka.kommune.no

Telefon:
74387000

Bankkonto:
4468.09.04690
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944484574

Leka kommune

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2021/153-5
Saksbehandler: Beathe Mårvik

Sakens gang
Saksnummer

Utvalg

Møtedato

50/21

Kommunestyret

21.10.2021

Nytt valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget

Saksprotokoll fra Kommunestyret den 21.10.2021

Forslag fra Ole Kristian Holand:

Som nytt fast medlem: Kirsten Anita Pettersen
Varamedlemmer SP:
1. Svein Pettersen
2. Kristin Hagen Fjeldstad
3. Bernt Erik Thorvik

Forslag fra Elisabeth Helmersen:

Varamedlemmer fra AP, SV, V:
1. Kirsti Johnsen
2. Ole Martin Johansen
3. Per Malvin Sandvik

Forslag fra Elisabeth Helmersen:

Som faste medlemmer til kontrollutvalget velges:
1. Arve Haug
2. Lars Erik Holand
3. Bjørg Tiller
4. Tom Einar Ulriksen
5. Kirsten Anita Pettersen
Som leder velges: Arve Haug
Som nestleder velges: Lars Erik Holand

Votering:

Forslag fra Ole Kristian Holand og Elisabeth Helmersen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som faste medlemmer til kontrollutvalget velges:
1. Arve Haug
2. Lars Erik Holand
3. Bjørg Tiller
4. Tom Einar Ulriksen
5. Kirsten Anita Pettersen
Varamedlemmer SP:
1. Svein Pettersen
2. Kristin Hagen Fjeldstad
3. Bernt Erik Thorvik
Varamedlemmer AP, SV, V:
1. Kirsti Johnsen
2. Ole Martin Johansen
3. Per Malvin Sandvik
Som leder velges: Arve Haug
Som nestleder velges: Lars Erik Holand

Forslag til vedtak
Faste medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
Varamedlemmer AP/SV/V:
1.
2.
3.
Varamedlemmer SP:
1.
2.
3.
Leder:
Nestleder:

Hjemmel for vedtak
Bakgrunn for saken
Kommunestyret foretok nytt valg av kontrollutvalg i K.sak 21/21, dette med bakgrunn i at flere
medlemmer i opprinnelig utvalg hadde et arbeidsforhold i Leka kommune, og dermed var utelukket fra
valg, iht. koml § 23-1, tredje ledd.
Kontrollutvalgets sammensetning ser slik ut:
Arve Haug, leder
Lars Erik Holand, nestleder
Bjørg Tiller, medlem
Tom Einar Ulriksen, medlem
Svein Pettersen, medlem
Solbjørg Wigum, varamedlem
Ellen Borgan Frisendal, varamedlem
Ole Martin Johansen, varamedlem
Kontrollutvalgets sammensetning etter nytt valg oppfyller ikke kravene i koml § 7-5 annet ledd om at
minst 40 % av hvert kjønn skal være representert i utvalget, da sittende kontrollutvalg har ett kvinnelig
medlem og fire mannlige.
Samtidig er det et krav om at det skal være én varaliste for hver gruppe, og ikke felles varaliste slik det
ble gjort ved nytt valg i K.sak 21/21.
Kontrollutvalgets sekretariat har gjort Leka kommune oppmerksom på følgende utfordring:
Lars Einar Holand, fast medlem og Solbjørg Wigum, 1. varamedlem er ansatt på samme arbeidssted. Det
er ikke praktisk mulig for begge å delta på det samme møtet, da det vil medføre at butikken må stenge.
Det gjør at kontrollutvalget i realiteten bare har to varamedlemmer.
Iht. fjerde ledd i kommunelovens § 23-1 kan kommunestyret 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.
Kommunestyret velger selv leder, nestleder og medlemmer til kontrollutvalget.
Leder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal
ha minst 5 medlemmer, minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlem og
varamedlem av kommunestyret er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedrift som kommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt oppgavefellesskap.

Vurdering
For å oppfylle krav om representasjon av minst 40 % av hvert kjønn må det velges nytt kontrollutvalg.
For å oppfylle krav om én varaliste på hver gruppe og tilstrekkelig antall varamedlemmer må det velges
flere varamedlemmer for hver gruppe.
I forarbeidene til ny kommunelov står følgende utdyping av begrepet ansatt i kommunen:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til grunn at uttrykket ansatte skal forstås
bokstavelig. Dette er i samsvar med bestemmelsens ordlyd. Utelukkelsen gjelder derfor alle som har et
ansettelsesforhold i kommunen. Størrelsen på stillingsbrøken har ingen betydning, og ansatte med en
stillingsbrøk på for eksempel én prosent vil også være utelukket.

Oddvar Aardahl
kommunedirektør

Melding om vedtak sendes
Kontrollutvalget

