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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget sender utkast til nytt reglement for kontrollutvalget til
kommunestyret med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til nytt reglement for kontrollutvalget.
2. Retningslinjene avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og gjelder
fra vedtaksdato.

Vedlegg
Utkast til nye retningslinjer for kontrollutvalget
Gjeldende retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksutredning
Dagens reglement for kontrollutvalget er fra forrige valgperiode, lederen av
kontrollutvalget har derfor bedt sekretariatet lage et utkast til nytt reglement for
kontrollutvalget. Reglementet skal vedtas av kommunestyret på samme måte som
reglementet for øvrige utvalg. Formålet med reglementet er å klargjøre rammene for
og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver.
Ifølge kommunal- og regionaldepartementet kan reglementet for eksempel inneholde
"… retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan
reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og
retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet."
Departementet poengterer at reglementet ikke kan begrense utvalget, eller være i
strid med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgets sekretariat har laget et utkast til nytt reglement, som inneholder en
del av elementene som er nevnt over. Utkastet bygger i stor grad på tidligere
reglement, det er i hovedsak gjort språklige justeringer.
Kontrollutvalgets medlemmer kan gi innspill til utkastet i møtet. Hvis utvalget bare
ønsker mindre endringer, så kan reglementet redigeres direkte i møtet og sendes
kommunestyret. Dersom kontrollutvalget ønsker større endringer bør det
omarbeidete reglementet behandles også i neste møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar utkast til et nytt reglement for
utvalget. Dersom det foreslås endringer må kontrollutvalget selv vurdere om det har
behov for å behandle reglementet også i neste møte. Utkastet til nytt reglement
sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

