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Valg av ny leder til Kontrollutvalget for resten av valgperioden 2019 - 2023 
 
Kommunedirektørens innstilling 
  
  
 
Kommunestyre 22.09.2022 
 
Behandling 
Leder av kontrollutvalget, foreslått av Thor Bretting, Høyre 
Høyre foreslår Ole Martin Hågård som leder av kontrollutvalget. 
 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Leder av kontrollutvalget 
For: 33 stemmer (100%) - AP 12, FRP 2, H 4, MDG 1, SP 12, SV 1, UAVHENGIG 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KST - 22/126 vedtak 
Ole Martin Hågård (H) ble valgt som leder av kontrollutvalget. 
 
 
Sammendrag 
Det ble i kommunestyrets møte 25.08.22 i sak 22/112 foretatt nyvalg av ordfører i Ørland kommune 
for resten av valgperioden 2019 - 2023. På bakgrunn av dette må det velges ny leder for 
Kontrollutvalget i Ørland jf. kommunelovens § 23.1. 
  
  
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I Kommunelovens § 23.1 Kontrollutvalget, beskrives kravene til sammensetning av kontrollutvalget 
og reglene som gjelder for valg av leder av utvalget.  

• Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne  



• Utvalget skal ha minst 5 medlemmer 

• Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 
medlemmene leder og nestleder 

• Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren  

• Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer 

• Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, 
medlem og varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet (medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare), medlem av kommuneråd, 
medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomitè, ansatte i kommunen, personer 
som har ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i, personer som har 
ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i interkommunalt politisk 
råd eller et kommunalt oppgavefellesskap 

  
Laila Selnes Lund (SP) innehar i dag vervet som leder for Kontrollutvalget. Etter at Ogne Undertun 
(AP) i kommunestyrets møte 25.08.22 ble valgt som ordfører for resten av valgperioden 2019 - 2023, 
må det velges ny leder for Kontrollutvalget, da leder tilhører samme gruppe (posisjonen) som 
ordfører. 
  
Det er kommunestyret som velger både medlemmer og leder av kontrollutvalget, og kommunestyret 
kan 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. 
  
I følge Regjeringens tolkingsuttalelse av 06.02.2020 om kommunelovens § 23-1: Spørsmål om valg av 
ny leder i kontrollutvalget, kan kommunestyret velge ny leder av kontrollutvalget blant utvalgets 
medlemmer (omrokkering blant de allerede valgte medlemmene) uten at det må gjennomføres 
fullstendig nyvalg. 
  
  
Saken legges fram til behandling uten forslag til innstilling jf. vedtatte Politiske reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
  
  
FN's Bærekraftmål 
Ingen vurdering. 
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