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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Rapport fra valgperioden 2015-2019
Saksutredning
Kontrollutvalgets spesielle rolle som kommunestyrets kontrollorgan krever en annen
opplæring enn den som gis de andre utvalgene. Sekretariatet vil derfor gi opplæring i
utvalgets ansvar, arbeidsoppgaver og rolle.
Som vedlegg til saken følger en rapport fra det avtroppende kontrollutvalget. Rapporten ble
lagt fram for det avtroppende kommunestyret i sak 136/19. Rapporten gir en oversikt over
aktiviteten i forrige valgperiode, den skal ikke behandles i dagens møte.
Kontrollutvalget ble lovfestet i kommuneloven i 1992. Kontrollutvalget skulle være uavhengig
og ha kontrollarbeid som sin hovedoppgave. Kontrollutvalgets arbeid og rådmannens
internkontroll utgjør det som omtales som kommunens egenkontroll. Ifølge kommuneloven er
det kommunestyret som har det øverste ansvaret for kontrollen med virksomheten i
kommunen. Kontrollutvalget utfører den løpende kontrollen på kommunestyrets vegne.
Utvalgets ansvarsområde omfatter hele kommunens virksomhet, selskapene som
kommunen har eierinteresser i, i noen grad også andre politiske utvalg og ordføreren.
Figuren viser kontrollutvalgets plass i den politiske organisasjonen:

Figuren illustrerer kontrollutvalgets uavhengige stilling. Utvalget er bare underlagt
kommunestyret og rapporterer bare til kommunestyret. For at kontrollutvalget skal fungere
som kommunestyrets kontrollorgan er det viktig at medlemmene ikke tar partipolitiske
hensyn.
Kontrollutvalget har en egen administrasjon, et sekretariat. Sekretariatet er uavhengig av
administrasjonen og av kommunens revisor. Sekretariatet er underlagt kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at
a. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens, og av selskaper kommunen har
eierinteresser i
d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.
Sekretariatet vil komme nærmere inn på hva som ligger i disse oppgavene i møtet. I tillegg vil
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge, også orientere om disse.
Kontrollutvalgets rettigheter og plikter
Kontrollutvalget setter sin dagsorden selv. Utvalget kan likevel instrueres av kommunestyret.
Utvalget har plikt og rett til å legge fram saker for kommunestyret og har da innstillingsrett,
det vil si at kontrollutvalget kan foreslå hva kommunestyret skal vedta.
Kontrollutvalget kan ikke gi rådmannen instrukser. Det kan likevel be om enhver opplysning
det har behov for i kontrollarbeidet. Dette gjelder også taushetsbelagt informasjon.
Kontrollutvalgets medlemmer har lovpålagt taushetsplikt om taushetsbelagte opplysninger
som de får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også etter at perioden som medlem i
kontrollutvalget er over.
Kontrollutvalgets innsynsrett gjelder for utvalget som kollegium, det enkelte medlem kan ikke
kreve innsyn. Vanligvis er det revisjonen som innhenter informasjon for utvalget, sekretariatet
kan også gjøre slikt arbeid dersom det ikke kategoriseres som revisjon.
De som ikke er habile til å delta i behandlingen av en sak må melde fra til sekretariatet i god
tid før saken skal behandles i kontrollutvalget.
Mer informasjon
Rollen som medlem i kontrollutvalget er annerledes enn i andre politiske utvalg. Kommunalog moderniseringsdepartementet har derfor laget en håndbok, som er svært nyttig. Boka gir
nye og gamle medlemmer innsikt i de fleste problemstillingene som kontrollutvalget kommer
borti. Selv om boka ikke er oppdatert etter at den nye kommuneloven trådte i kraft høsten
2019, er det meste av boka fortsatt gyldig. Inntil ny versjon foreligger anbefaler vi å bruke
den forrige versjonen av boka. Den kan lastes ned fra sekretariatets nettside under fanen
"Om kontrollutvalget".
I tillegg til opplæringen som gis i møtet vil sekretariatet legge fram referatsaker om aktuelle
kontrollspørsmål og -saker gjennom hele perioden. Sakene er ment å fungere som
opplæring. Medlemmene i kontrollutvalget får i tillegg mulighet til faglig oppdatering gjennom

deltakelse på kurs og konferanser.

