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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
Vedlegg
Årsrapport 2018 Namdalseid KU
Saksutredning
Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets
merknader til denne at kontroll-utvalget ikke er underlagt annen instruksjonsmyndighet enn
kommunestyrets, og at all rapportering tilbake skal skje direkte til kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og hvilke saker som vil være
aktuelle å presentere for kommunestyret. Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som
kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i
rapporter til kommunestyret, jfr. forskriftens § 4:
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet
av året og vil derfor være viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver
på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører, og
rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske
miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Ut fra tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport til kommunestyret der det er redegjort
for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2018.
En anbefaler kontrollutvalget å godkjenne utkastet til årsrapport 2018 og at den oversendes
kommunestyret til orientering

