Reglement for kontrollutvalget
Vedtatt i kommunestyret 24.02.20 sak 11/2020
§ 1 Formål
Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at allmennheten har tillit til kommunen.
Kontrollutvalget skal:
• arbeide for god kvalitet i kommunens tjenester
• arbeide for en effektiv ressursutnyttelse
• bidra til innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med kommunen
• bidra til at kommunen blir drevet i tråd med lover, forskrifter og politiske vedtak
§ 2 Organisering
Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kontrollutvalget har ingen
beslutningsmyndighet, men har innstillingsrett overfor kommunestyret.
«Utvalget består av 5 medlemmer, leder har fast plass i kommunestyret. Leder velges
fra mindretallet, og funksjonstiden følger valgperioden.
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag, er utvalgets rådgiver og administrasjon.
Sekretariatet utreder saker, forbereder møter og bistår utvalget med å ivareta
kontrollfunksjonen.
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon Midt-Norge SA utfører hoveddelen av
kontrollarbeidet.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets hovedoppgaver er gitt i kommuneloven1. Kontrollutvalget skal påse at:
- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med den økonomiske forvaltningen
- det blir utført forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper som kommunen eier
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper
- kommunestyrets vedtak ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp
Kontrollutvalget kan foreta nødvendige undersøkelser for å ivareta kontrollfunksjonen uten
hinder av taushetsplikt.
Kommunestyret kan be utvalget sette i verk kontrolloppgaver på sine vegne.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles og legger fram kontrollutvalgets arbeid i kommunestyret.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer.
§ 4 Kontrollutvalgets ressurser
Kontrollutvalget skal kontrollere administrasjonen, utvalget fremmer derfor
selv forslag til et budsjett som er tilpasset ansvar og arbeidsområde.
§ 5 Møteinnkalling
Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer,
ordfører, rådmann og revisor 7 dager før møtedato, og publiseres samtidig på
www.konsek.no/malvik.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsform
Kontrollutvalget skal være synlig og tilgjengelig for innbyggere, ansatte og politikere.
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Utvalget legger derfor enkelte møter til kommunale virksomheter, eller selskaper som
kommunen har eierskap i.
Saksbehandlingen i utvalget er basert på skriftlighet. Henvendelser til kontrollutvalget må
være skriftlige for å bli vurdert for videre behandling.
Kontrollutvalgets leder uttaler seg til media på vegne av utvalget.
§ 7 Rapportering
Kontrollutvalget rapporterer løpende om sin virksomhet til kommunestyret.
§ 8 Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft etter vedtak i Malvik kommunestyre.

