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Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak:
Varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget gjeldende ut valgperioden:
Medlemmer
1. Kurt Myrabakk (FrP), leder
2. Per Brovold (SV), nestleder
3. Hauk Paulsen (FrP)

1. Randi Sollie Denstad (SP)
2. Veronica Moan Myran (V)

Varamedlemmer
1. Tormod Overland (FrP)
2. Idar Aune (KL)
3. Gunn Anita Ytterås Engvik (KL)
4. Håkon Strand (KL)
5. Grete Tungen, (SV)
1.
2.
3.
4.

Georg Høgsve (H)
Ellen Lindvåg (PP)
Kjetil Sund (PP)
Magnar Bremeraunet

Oppsummering:
Kontrollutvalget har bedt kommunestyret gjøre nytt vedtak om varamedlemsordning til
kontrollutvalget, med varamedlemmer i rekkefølge, i samsvar med kravet i
kommuneloven.
Ved valget gjort i kommunestyremøte den 10.12.2019 ble følgende medlemmer og
varamedlemmer valgt:
Medlemmer
Kurt Myrabakk (FrP), leder
Per Brovold (SV), nestleder
Veronica Moan Myran (SP)
Randi Sollie Denstad (SP)
Hauk Paulsen (FrP)

Varamedlemmer
Tormod Overland (FrP)
Idar Aune (KL)
Ellen Lindvåg (PP)
Georg Høgsve (H)
Gunn Anita Ytterås Engvik (KL)

1

Saksopplysninger:
Viser til kommunestyrets vedtak
Konstituering av kontrollutvalg for inneværende periode var til behandling i fire
kommunestyremøter 3.10., 24.10., 5.11., og 10.12.2019.
I endelig vedtak 10.12.2019 i sak 128/2019 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 uklare, og kommunestyret må ta saken opp
på nytt og klargjøre varemedlemsordningen 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 20, 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.

