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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

13/20  Kontrollutvalget      12.05.20 

  Kommunestyret 

 

Valg av kontrollutvalg i Alvdal kommune for perioden 2019-2023 
 

Saksdokumenter: 

- Brev fra Kmd av 09.02.20 

- Rundskriv H-4/19 

- Rundskriv H12/15 

 

 

Saksframlegg: 

Det er tidligere stilt spørsmål om kontrollutvalgets varaliste tilsvarer lovkravene i den nye 

kommuneloven. Etter å ha vært i kontakt med fylkesmann og kolleger uten å få klare 

svar, stilte vi videre spørsmålet til kommunaldepartementet og ba om en skriftlig 

avklaring. 

Vi fikk tilbakemelding i fra Kmd den 9. februar d.å. og brevet er i sin helhet vedlagt 

saken. 

For Alvdal kontrollutvalg ble det i konstituerende møte den 3/10, sak 56/19, valgt 

personlige varamedlemmer.  

 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunaldepartementet sier følgende: 

 

Forholdsvalg: 

I §§ 7-5 og 7-6 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. 

 

Avtalevalg: 

I § 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. 
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På bakgrunn av departementets tilbakemelding mener sekretariatet at Alvdal 

kontrollutvalgs sammensetning for inneværende valgperiode ikke oppfyller lovkravene i 

Kommuneloven. 

 

Kommunaldepartementet mener at det er opp til kommunestyret å vurdere hvordan 

feilen skal rettes opp.  

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for 

vurdering. 

Eventuelt lokalt reglement som beskriver valgprosedyrer må oppdateres i forhold til ny 

kommunelov. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken Alvdal kommunestyre for vurdering. 

 

  

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 


