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SÆRUTSKRIFT 
 
 
Arkivsak: 20/177    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - NYTT VALG AV 
KONTROLLUTVALG 2020 - 2023 
 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
11/20 Kommunestyret       12.03.2020 
18/20 Kommunestyret       07.05.2020 
33/20 Kommunestyret       11.06.2020 
 
Vedlegg: 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
 
Andre dokumenter i saken: 
 
Saksopplysninger: 
Ved valg av kontrollutvalg på konstituerende møte den 03.10.2019 ble det valgt personlig vara 
for alle fem representantene. Det viser seg nå at det ikke skal være personlige varamedlemmer, 
men valg av varamedlemmer etter samme prinsipper som gjelder for valg til formannskap.  
 
I det konstituerende møtet var ikke forslagene som ble lagt fram at det skulle være personlig 
vara, men i selve vedtaket ble det protokollført personlig vara. Dette viser seg at ikke er riktig 
framgangsmåte, da departementet anbefaler å bruke enten forholdstallsvalg eller avtalevalg. 
Ved både forholdstallsvalg og avtalevalg ligger det i departementets tolkning at 
varamedlemmer bør velges i rekkefølge og ikke som personlig vara. Varamedlemmene skal 
kalles inn i den rekkefølgen de er valgt.  
 
Ved valget ble også Brit Kværness (Samlingslista) valgt som medlem av kontrollutvalget.  
De som er utelukket fra valg til kontrollutvalget jmf. § 23-1 pkt 3 er ordfører, varaordfører, 
medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av 
kommunale organer med beslutningsmyndighet, ansatte i kommunen og personer som har 
ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i selskap som kommunen har 
eierinteresser i, eller tilsvarende i interkommunalt politisk råd eller kommunalt 
oppgavefelleskap.  
 
I dette tilfellet er Brit Kværness varamedlem til styret i Anno museer AS, hvor kommunen har 
eierinteresser. Hun var således ikke valgbar til kontrollutvalget i oktober. Kværness har i 
styremøtet i Anno museer den 23.01.20 varslet at hun trekker seg, og vil ikke møte som vara 
fram til det velges nytt styre med varamedlemmer på Anno museum sin generalforsamling 
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27.05.20. Ved å foreta et nytt valg av kontrollutvalget nå som hun er ute av styret, sikrer man 
at det ikke kan stilles spørsmål ved om kontrollutvalget er lovlig sammensatt.  
 
I kommunelovens § 23-1 siste ledd. Kommunestyret og fylkestinget 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.  Selv om kommunestyret ikke ved denne saken velger noen 
nye medlemmer, men foretar et nytt valg, vil det være riktig å velge hele kontrollutvalget på 
nytt.  
 
Saksvurdering: 
I og med at vi har blitt gjort oppmerksom på at det er foretatt to feil ved valg av kontrollutvalg 
anbefaler rådmannen at man foretar et nytt valg av hele kontrollutvalget. Da får man satt 
varamedlemmene i rekkefølge. Dette for at det ikke skal kunne herske tvil om at kommunen 
har et lovlig valgt kontrollutvalg.  
 
Saken er diskutert med leder i valgnemnda, og legges direkte fram for kommunestyret til 
vurdering.  
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø: 
Ingen 
 
Innstilling: 
Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges følgende:  
 
Medlem Vara 
Odd Hallgeir Øien (Samlingslista), leder 1.Frode Brendryen (SL)  
Brit Kværness (Samlingslista) 2.Ellen Grete Kroken (SL) 
    
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder 1.Jon Olav Ryen (SP) 
Bård Høisen Lohn (SP)  2.Eva Stuedal (SP) 
    
Grete Skukkestad (AP) 1.Rolf Ulsletten (AP) 
 
 
Behandling i Kommunestyret 07.05.2020: 
Representanten Egil Eide (Sp) fremmet forslag om å utsette saken.  
 
Avstemming på utsettelsesforslaget:  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 07.05.2020: 
Saken utsettes.  
 
Behandling i Kommunestyret 11.06.2020: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 11.06.2020: 
Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges følgende:  
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Medlem Vara 
Odd Hallgeir Øien (Samlingslista), leder 1.Frode Brendryen (SL)  
Brit Kværness (Samlingslista) 2.Ellen Grete Kroken (SL) 
    
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder 1.Jon Olav Ryen (SP) 
Bård Høisen Lohn (SP)  2.Eva Stuedal (SP) 
    
Grete Skukkestad (AP) 1.Rolf Ulsletten (AP) 
 


