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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for
videre behandling.
Forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023..

Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget - utkast
Kommuneloven Syvende del

Saksopplysninger
Det foreligger ikke noe eget reglement for kontrollutvalget i Stjørdal kommune iht. ny
kommunelov.
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter:
a)
organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b)
tidsperioden som organet er opprettet for
c)
eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er et
folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg.
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser bl.a. i
7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette.
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestemt i lov eller forskrift. Eksempel på
dette kan være:
· antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5
· hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra
kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter
som fast medlem i kommunestyret)
· Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke kan
tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges blant
kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være hensiktsmessig)
· Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra
«opposisjonen» eller «posisjonen» i kommunen
· Gjennomføring og avvikling av møtene

I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget Stjørdal kommune,

vanlig benevnt som kontrollutvalget.
Vurdering
Kontrollutvalget utøver kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og skal ikke
utøve politikk. Det er derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget har sitt eget reglement.
Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget. Reglementet tar opp i seg navn,
kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens sine
bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Fjernmøter har så langt fungert bra for kontrollutvalget. Det har vært enkelt å delta i møtet for
utvalgsmedlemmene, for revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Ettersom det er
utvalgets leder som har ansvaret for møtenes avvikling og gjennomføring bør det være
utvalgets leder som har myndighet til å avgjøre hvordan det enkelte møte skal gjennomføres.
Det forutsettes at møtene gjennomføres innenfor lovens rammer og i samsvar med
eventuelle restriksjoner vedtatt av smittevernsårsaker.
Det er kommunestyret som skal vedta reglementer. Saken legges derfor frem for
kontrollutvalget med innstilling til kommunestyret.

