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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste utarbeide et utkast til reglement for
kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget har følgende innspill:
……..
Vedlegg
Selbu_Retningslinjer_for_kontrollutvalget
Saksutredning
Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret i 2006 og ble sist i 2011. I forbindelse med ny
kommunelov(kontrollutvalgets virksomhet er regulert i kap. 23, §§23 1-7) og ny valgperiode
er det naturlig å se på behovet for evt. endringer retningslinjene for kontrollutvalget. Ny
kommunelovs § 5-13 sier at alle folkevalgte organ skal ha et reglement som skal si noe om
organets virkeområde, vedtaksmyndighet, tidsperiode og evt. andre sentrale bestemmelser
om organets virksomhet. De vedtatte retningslinjer ivaretar mye av dette.
Behov for endringer i retningslinjene omtales i kulepunktene nedenfor.
·
·

·

·
·

Ny kommunelov bruker begrepet "kontrollarbeidet" i stedet for "kontroll- og tilsyn".
Siste begrepet brukes flere steder i retningslinjen og bør byttes i tråd med lovverket.
Retningslinjens § 2 sier at 2 av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Ved valget 2019 ble kun et medlem, som er lovens
minstekrav(§23-1). Retningslinjens § 2 bør bringes i samsvar med nåværende valg
av KU.
Retningslinjens § 2 sier videre at leder ikke bør velges fra et av partiene som utgjør
flertallskonstellasjonen i kommunestyret. Ny kommunelovs 23-1, samt lovfortolkning
fra Kommunaldepartementet(KMD; som definerer parti/gruppe menes de som stiller
liste i kommunevalget), sier at leder ikke kan velges fra samme parti eller gruppe
som ordfører. Retningslinjene bør gis tilføyelse i tråd med lovfortolkningen fra KMD.
Retningslinjens § 3 har to punkt om planer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Ny kommunelov bruker begrepet "eierskapskontroll" i stedet for selskapskontroll.
Siste begrepet i retningslinjen bør i stedet tas inn i tråd med lovverket.
I løpet av en planperiode kan det vise seg nødvendig å endre vedtatte planer for
hhv. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontrollutvalget bør gis myndighet til
å foreta endringer i planene underveis i planperioden.

Forøvrig bør kontrollutvalget selv ta en drøfting på om det er andre moment som evt. bør
endres/tas med i retningslinjene, f. eks. om møtene skal avholdes på dagtid i stedet for
kveld.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet viser til kommunelovens § 5-13 om reglement for folkevalgte organ. Dette
gjelder også kontrollutvalget. En regner med at kommunestyret også skal vedta reglementer
for de øvrige folkevalgte organ.

Sekretariatet viser til de påpekte momenter saksutredningen og ber kontrollutvalget komme
med andre innspill til reglement. Ut fra dette anbefales det at sekretariatet til neste møte
utarbeider et reglementsutkast som utvalget får til behandling og som så oversendes
kommunestyret til behandling.

