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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Utvalgets leder mener det kan det være nyttig å se på kontrollutvalgets rolle og
arbeidsformen for å ivareta tilsynsoppgaven på en god måte.
Sekretariatet gjennomgikk en del formelle bestemmelser rundt tilsynsfunksjonen i
tilknytning til sak 28/15 i kontrollutvalgets første møte. De fleste av utvalgets
medlemmer deltok på opplæringsdagen på Tiller 18.11.15. Det ble i sak 6/16 drøftet
hvordan utvalget skulle håndtere og gjennomføre tilsynsoppgaven. Gode eksempler
på arbeid/uttalelser fra andre kommuner som er gjengitt i Kontrollutvalgsboka. Boka
ligger på www.konsek.no og har tidligere blitt utdelt i papirformat.
Sekretariatet gjengir nedenfor en del punkter i uprioritert rekkefølge, som det kan
være aktuelt å berøre:
· Kontakten/samspillet med kommunestyret.
· Kontakten med ordfører/rådmann
· Samspillet i kontrollutvalget i møter. Kontakt mellom møter.
· Skal KU-medlemmer fordele og ha spesielt ansvar for å følge opp politiske
saker/politiske utvalg?

Tidligere kontrollutvalg har vært innom flere diskusjoner og det nevnes nedenfor en
del punkter og beslutninger de har tatt, men som ikke trenger å være førende for
nytt utvalg.
Samspillet innad i kontrollutvalget. Viktig å ha et godt arbeidsklima innad i utvalget.
Det er tidligere konkludert med:
·
·
·

Ikke gå inn for å vinne tapte slag.
Viktig å opptre som et kollegium.
Viktig at KU opptrer objektivt.

Andre forhold tidligere KU mener har betydning for tilsynsoppgaven.
·
·

Viktig å bli godt kjent med kommunens forvaltning. Noen møter avvikles ute
i virksomheter.
Avvikshåndtering, påse at kommunen lukker avvik.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet har i saksfremlegget kun pekt på områder som kan være av interesse å
diskutere. Utvalget har bra politisk erfaring. Medlemmene har forskjellig bakgrunn og
mulig også ulike syn på hvordan tilsynsoppgaven skal løses. Dette gjør at en har alle
muligheter til å legge et godt grunnlag for gode diskusjoner og nyttig arbeide for

kommunen og dermed kommunens innbyggere i valgperioden

