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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem til diskusjon uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Verran skal fungere ut året, men nytt kontrollutvalg for nye Steinkjer skal
konstitueres innen utgangen av oktober i år. Det er ønskelig at kontrollutvalget foretar en
evaluering av sitt eget arbeid og utvalgets samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og
revisjonen. Resultatet av evalueringen vil være nyttig å ha med seg i arbeidet med nytt
kontrollutvalg.
Evaluering kan bl.a. inneholde disse hovedpunktene med stikkord:
Kontrollutvalgets egenevaluering:
•Møtehyppighet og lengde
•Fungerer møteledelsen, får alle si sin mening?
•Brukes kontrollutvalgets tid og ressurs på de viktigste tingene, og er utvalget tydelig nok i
sine bestillinger?
•Erfaringer med besøk på virksomheter
Utvalgets primære oppgaver:
•Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at den kommunale forvaltning foregår
korrekt og i samsvar med politiske vedtak?
•Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan den
kommunale virksomheten drives?
Forholdet til kommunestyret:
•Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og
kommunestyret fungert?
Samarbeidet med sekretariatet:
•Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
•Er møtene tilstrekkelig tilrettelagt fra sekretærs side?
•Er sakene godt nok opplyst og enkle å forstå?
•Er sekretariatets oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?
•Har sekretariatet klart å stimulere kontrollutvalget i sin aktivitet?
Samarbeidet med revisjonen:
•Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
•Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering:
For at det samlede kontrollarbeidet skal fungere så godt som mulig er det viktig med et godt
samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, sekretariat og revisjonen.
Til høsten skal det velges nytt kontrollutvalg for nye Steinkjer kommune og tidligere
erfaringer og tilbakemeldinger vil derfor være nyttig å ha med seg. På bakgrunn av dette er

det derfor ønskelig at kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt eget arbeid og sitt
samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen.
Det er ikke lagt opp til at det skal lages noen rapport etter evalueringen, men
kontrollutvalgets synspunkt vil bli notert.
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak

