28/19 Evaluering av kontrollkomiteens virksomhet i
valgperioden.

Komiteens primære oppgaver.
1. Har komiteen bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at forvaltningen foregår
korrekt og i samsvar med politiske vedtak?
Kontrollkomiteen har ikke gjort noe aktivt i forhold til innbyggerne.
Alle saker i k.styre,form.sk., utvalg og råd er offentlige og kan leses på kommunens
hjemmesider. Innbyggerne har derfor gode muligheter for å følge med.
Kommunestyrets møter blir overført på nettet – web-tv.
Lokal og regionavisene har også bred dekning av saker som er til behandling i folkevalgte
organer.
2. Har kontrollkomiteen vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved
hvordan virksomheten drives?
Stiller spørsmål til rådmann og etatsjefer.
Blir i viktige saker bedt om å gi kontrollkomiteen muntlige orienteringer.
Besøk med orienteringer hos kommunale virksomheter.
Vedtaksoppfølging.

Forholdet til kommunestyret.
1. Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollkomiteen
og kommunestyret fungert?
Årshjul - møteplan
Utredninger fra sekretariatet, revisjon ved behov.
Samtaler med ordfører.
Spørsmål til kontrollkomiteens sekretariat ved behov
Kontrollkomitesaker som legges frem til behandling i kommunestyret blir som oftest
muntlig orientert i møtet av kontrollkomiteens leder.
Samarbeidet med sekretariatet og revisjonen
2. Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollkomiteen ønsker?

Godt fornøyd med informasjon fra sekretarietet. Sekretariatet er aktiv med å gi informasjon
både skriftlig og muntlig i saker som kontrollutvalget har behov/nytte av.
Kontrollsekretær er lett tilgjengelig og er positiv når kontrollkomiteen har behov for bistand.
3. Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollkomiteen ønsker?
Møter i kontrollkomiteen vedr saker. de selv har utredet . Delta også i møter for orienteringer
når vi ber om det.
4. Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollkomiteens
forventninger?
Det kan i sjeldne tilfeller bes om yterligere opplysninger og utdypinger. Men som oftest
er utredningene ok.
Kon.sek og andre aktører innen kontrollsektoren arrangerer kurs som flere
av kontrollkomiteens medlemmer har deltatt på.
.Disse kursene har vært nyttige og lærerik.

