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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de
endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3..
Vedlegg
Reglement nyeSteinkjer 1
Saksutredning
Saksutredning
Arbeidsgruppen for politisk organisering i nyeSteinkjer har sendt forslag til nye reglement for
råd og utvalg på høring. Reglementene er sendt til utvalg i kommunene Verran og Steinkjer,
og høringsfristen er satt til 15.05.2018.
Kontrollutvalget i Verran og Steinkjer er bedt om å gi høringssvar på reglement for
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Verran har ikke tidligere hatt eget reglement, mens Steinkjer sitt reglement
sist ble vedtatt av kommunestyret 07.10.2015.
Kontrollutvalgets virksomhet er regulert i kommunelovens §§ 76-80 og forskrift om
kontrollutvalg. I tillegg til minimumskravene gjennom lov og forskrift kan den enkelte
kommune gi ytterligere føringer for kontrollutvalgets arbeid gjennom reglement.
Mye av reglementet er en opplisting av lov og forskriftsbestemmelser, med noen unntak.
pkt 1 Valg og sammensetning
I høringsutkastet har følgende punkt gått ut over lovens minstekrav:
•
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer
(lovens minimum sier 3 medlemmer)
•
Minst tre av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets faste
medlemmer. (lovens minimum sier 1)
•
Leder av kontrollutvalget skal være fast medlem av kommunestyret.
(lovens minimum har ikke spesifisert at det er det faste medlemmet skal være leder)
I punkt 2.9 står det:
KomSek Trøndelag IKS sørger for saksutredning og sekretariatsbistand for kontrollutvalget.
(KomSek Trøndelag er under avvikling og virksomheten er overdratt til Konsek Trøndelag
IKS fra 1/1-2018. Verran og Steinkjer kommune er deltagere i Konsek Trøndelag IKS.)
I punkt 3.3 står det:
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll, her
KomRev Trøndelag IKS.
(KomRev Trøndelag IKS er under avvikling og virksomheten overtatt av Revisjon Midt-Norge.
Steinkjer kommune er medeier i Revisjon Midt-Norge)

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalgets virksomhet er regulert i kommunelovens §§ 76-80 og forskrift om
kontrollutvalg. I tillegg kan kommunen utarbeide egne reglement som gir ytterligere føringer
for kontrollutvalgets arbeid.
Når det gjelder valg og sammensetning av kontrollutvalget, støtter
kontrollutvalgssekretariatet at utvalget bør bestå av 5 medlemmer. I de fleste tilfeller vil
debatten i utvalget bli bedre og bredere med 5 medlemmer enn med kun 3 medlemmer, i
tillegg vil utvalget være mindre sårbart ved forfall.
Kontrollutvalgssekretariatet støtter også at flere enn et medlem velges fra kommunestyret.
Erfaring tilsier at utvalgets arbeid blir sterkere forankret i kommunestyret når det er flere som
rekrutteres blant kommunestyrets faste medlemmer.
Leder og nestleder har talerett i kommunestyret når utvalgets saker legges frem uansett om
leder/nestleder er medlem av kommunestyret eller ikke. Ved å reglementsfeste at lederen
skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer vil en f.eks. begrense muligheten til å
velge en tidligere aktiv politikker med stor integritet til leder, dette kan være uheldig. Samtidig
vil det å velge leder blant kommunestyrets faste medlemmer kunne gi leder en tetter følelse
med hva som rører seg i det politiske miljøet. Det vil være leder som fronter kontrollutvalgets
saker i kommunestyrets møter, og det er leder som er med å avstemme sakene i
kommunestyret. Dette anses igjen som en fordel. En støtter derfor at leder velges blant
kommunestyrets faste medlemmer.
Når det gjelder punkt 2.9 og 3.3 er begge kommunene deltager/eiere av Konsek Trøndelag
IKS og Revisjon Midt- Norge, og det er naturlig at det er disse selskapene som benyttes i
denne sammenheng.
En vil likevel understreke at det er kontrollutvalget selv som avgjør hvem som skal
gjennomføre selskapskontroll (den obligatoriske eierskapskontroll), og den kan i teorien
leveres både av sekretariatet og revisjonen. Revisjon Midt-Norge SA er kommunens valgte
revisor og i avtale mellom sekretariatet og revisjonen er det Revisjon Midt-Norge SA som
skal leverer disse tjenestene til kommunen.
Punkt 2.9 endres slik:
Konsek Trøndelag IKS sørger for saksutredning og sekretariatsbistand for kontrollutvalget.
Punkt 3.3 endres slik:
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll, her
Revisjon Midt-Norge.
Ut over dette har en ikke kommentarer til utkast til reglement.

