
 
 

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
Arkivsak: 21/2 

Møtedato/tid: 22.01.2021 kl. 09:00 
Møtested: Teams 

 
 
 
Møtet avvikles på Teams 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Steinkjer, 19.01.2021 
 
 
Kurt Myrabakk (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 
førstekonsulent  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør, Indre Fosen kommune og Revisjon 
Midt-Norge SA 
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Tilleggssak - varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 22.01.2021 11/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/4 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre nytt vedtak om varamedlemsordning til 
kontrollutvalget, med varamedlemmer i rekkefølge, i samsvar med kravet i kommuneloven.  
 
 
Pga. feil var konstituering av kontrollutvalg oppe til behandling fire ganger, 03.10, 24.10, 
05.11, og 10.12.2019. I siste vedtak går det ikke frem om varamedlemmene er valgt i 
rekkefølge eller som personlig varamedlemmer, men ved de første valgene er det satt opp 
som personlig varamedlemmer. Protokollene er uklar, og kommunestyret må ta saken opp 
på nytt og definere varemedlems ordningen for kontrollutvalget. 
 
Personlige varamedlemmer er en sårbar måte å organisere varafunksjonen på, og fra den 
nye kommunelovens §§ 7-5 til 7-7 og departementets veiledningsmateriale må konklusjonen 
bli at personlig varamedlemmer ikke lenger er en lovlig ordning. 
 
 
I §§ 7-5 og 7-6 i den nye kommuneloven er hhv. kravene til listene og valgoppgjør 
ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles 
varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I 
andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står oppført 
på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. 
Reglene innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av 
personlig vara. 
 
 § 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget gjennomføres 
på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer. Antall 
varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i ordlyden 
ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som personlige 
varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav om 
rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer støtter 
opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også denne 
konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i 
Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 11, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge. 
 
Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett 
metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den 
nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd. 
  
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre nytt vedtak om varamedlemsordningen til 
kontrollutvalget, slik at kravet i kommuneloven blir oppfylt.  
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