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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem et forslag til reglement og mediestrategi for
kontrollutvalget i neste møte.
Vedlegg
Retningslinjer kontrollutvalget i Melhus kommune
Mediestrategi Trøndelag fylkeskommune
Saksutredning
Kommunestyret i Melhus kommune har vedtatt å utvide kontrollutvalget til 7 medlemmer fra
valgperioden 2019-2023 (sak 109/19, møte 19.11.2019). På bakgrunn av dette så har
kontrollutvalgets leder bedt sekretariatet om å legge fram en sak om reglement for
kontrollutvalget.
På samling for kontrollutvalg 20. november 2019 oppfordret leder av kontrollutvalget i
Trøndelag fylkeskommune kontrollutvalgene om å diskutere og eventuelt vedta en
mediestrategi. Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av dette lagt med et eksempel
på en mediestrategi.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget diskuterer saken med utgangspunkt i de vedlagte
eksemplene på reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune og mediestrategi for
kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.
Sekretariatet vil legge fram et forslag til reglement og mediestrategi i neste møte, med
utgangspunkt i diskusjonen. Sekretariatet gjør oppmerksom på at eksemplene er laget etter
gammel kommunelov.
I den nye kommuneloven står det at alle folkevalgte organer skal ha et reglement som minst
fastsetter:
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret, kommunestyret kan også fastsette
regler for saksbehandlingen. Derfor bør reglementet sendes kommunestyret for endelig
vedtak.
Kontrollutvalget kan diskutere hvilke elementer reglementet skal omfatte utover lovens
minimumskrav. Eksempler på dette kan være forholdet til media, behandlingen av
kontrollutvalgets rapporter i kommunestyret og hvordan kontrollutvalget ønsker å presentere
andre saker i kommunestyret. Det krever at kontrollutvalget har en dialog med ordføreren,
som jo setter dagsorden for kommunestyrets møter.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at det nye reglementet blir kort og uten unødig gjentakelse av
lovteksten. Viktige elementer i loven kan likevel tas inn i reglementet for å understreke
viktigheten av dem.

