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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med eventuelle
innspill fremkommet i møtet.
Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden
hvis eller når utvalget har behov for dette.
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 7. november 2016 så signaliserte kontrollutvalget at de
ønsket å diskutere hvordan utvalget skal legge opp sitt arbeid og hvordan utvalgets
medlemmer skal holde seg orientert om kommunens virksomhet for å ivareta
tilsynsoppgaven på en god måte.
På utvalgets møte 5. desember 2016 så ble Kontrollutvalgets arbeidsform diskutert i
sak 41/2016.
Tema som ble tatt opp var fordeling av ansvar for politiske utvalg, henvendelser fra
innbyggere/andre, orienteringer fra/besøk på enheter i Melhus kommune og
selskaper som Melhus kommune har eierskap i, samt deltakelse på kurs og
samlinger.
Ordfører deltok under behandling av saken og ga uttrykk for at kontakten/samspillet
med kontrollutvalget fungerer godt. Kontrollutvalget er godt representert når
utvalget har saker som skal behandles i kommunestyret.
Kontrollutvalget hadde også kontrollutvalgets arbeidsform som sak på sitt møte 6.
mars 2017, men saken ble utsatt fordi et medlem hadde forfall til møtet og utvalget
ønsket at alle medlemmer skulle være til stede ved diskusjonen om arbeidsform.
Ordfører og rådmann er invitert til dagens møte for å si noe om hvilke forventninger
de har til utvalgets arbeid.
Sekretariatet gjengir nedenfor noen av punktene som ble listet opp på utvalgets
møte i desember 2016. Punktene kan være aktuell for diskusjon på utvalgets møte
4. september:
 Kontakten/samspillet med kommunestyret
 Kontakten med ordfører/rådmann
 Samspillet i kontrollutvalget på møter, kontakt mellom møter.
 Skal kontrollutvalgets medlemmer fordele og ha spesielt ansvar for å følge opp
politiske saker/politiske utvalg?
 Hvordan håndtere henvendelser fra innbyggere og andre?
 Besøke kommunale enheter/selskaper?
 Deltakelse på kurs og samlinger
Kontrollutvalget fikk en orientering om Familie og forebygging på sitt møte 8. mai
2017, i tillegg så har utvalget ytret ønske om å besøke Gauldal Brann og Redning
IKS, Vekst Melhus og Melhus Næringsareal AS for en orientering om virksomhetene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Medlemmene har forskjellig bakgrunn og mulig også ulikt syn på hvordan
tilsynsoppgaven skal løses. Dette gjør at en har alle muligheter til å få til gode
diskusjoner om kontrollutvalgets arbeidsmåte og arbeidsoppgaver.

