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Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring
Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt
utvalget i medhold av kommuneloven: kontroll og tilsyn med forvaltningen.
Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige
forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller
saksområde.
Høringen skal være åpen, men kontrollutvalget kan lukke møtet for hele eller deler
av høringen dersom det framkommer taushetsbelagte opplysninger. Kontrollutvalget
kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører etter
forvaltningsloven og kommuneloven. Under en åpen høring må kontrollutvalgets
medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Formål
Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god
fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet.
Forberedelse
Før møtet gjennomføres skal det være et saksforberedende møte. På dette møtet
skal utvalget gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre
fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte
som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål. På det saksforberedende møtet skal
det velges en hovedutspørrer for høringen.
Den innkaltes stilling
Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak
eller saksområde som er tema for høringen. Det skal informeres om mulighet for
eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, samt muligheten for alle til å kreve å
høres i lukket møte hvis det er opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt. Den
innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter dersom disse ikke er
underlagt taushetsplikt.
Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med
bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen.
De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål. Dersom det
anmodes om lukkede dører på grunn av taushetsbelagt informasjon, skal høringen
avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte dersom utvalget eller den innkalte krever
dette.

Gjennomføring av møtet
Kontrollutvalgets leder innleder møtet ved å orientere om temaet for høringen og de
prosedyrer som gjelder.
Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en
fremstilling av saken. Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter
at utspørringen er ferdig. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer
skal ikke finne sted under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan
opplysningene som fremkommer under høringen skal følges opp.
Det skal føres protokoll fra høringen som et ordinært møte i utvalget.

