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Ronny-Margido Korsnes
Høgheim
7243 KVENVÆR

Vedr. din nye henvendelse til kontrollutvalget om veinavnkomiteen
Jeg viser til ditt brev av 19.8.2016. Jeg har ikke fått dette fra Hitra kommune før i dag,
derfor kommer svaret så pass seint.
I brevet ditt påstår du at jeg opererer med et annet mandat for kontrollutvalget i Hitra
kommune enn det kommunen gjør selv og at "Berglanns brev er derfor å se bort fra".
Kontrollutvalgets mandat er gitt i kommuneloven og gjelder i alle kommuner, selv om
kommunens nettsider ikke gjengir det korrekt. Se vedlagte utdrag fra kommuneloven
§77 og fra kontrollutvalgsforskriften §4, som begge sier noe om kontrollutvalgets
mandat. Fullstendig versjon finner du på lovdata.no.
Når det henvendelsens for øvrig blir den lagt fram som en orienteringssak for
kontrollutvalget 24. oktober sammen med din første henvendelse. Sistnevnte er ikke lagt
fram for utvalget da møtet 12. september ble avlyst. Dette til din orientering.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann
rådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi: kontrollutvalgets leder

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Utdrag fra kommuneloven § 77. Kontrollutvalget
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker
behandles.
(…)
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Utdrag fra forskrift om kontrollutvalg:
§ 4. Tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder
påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme,
i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i
lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.
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