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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast for reglement for kontrollutvalget datert…
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling til vedtak:
3. Retningslinjer for kontrollutvalget sist endret i K-sak 44/11 oppheves
4. Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget datert..
Vedlegg
Utkast reglement for kontrollutvalget
Saksopplysninger
Rådmannen gjorde i e-post den 13.11.19 sekretariatet oppmerksom på behov for endringer i
vedtatte retningslinjer for kontrollutvalget. Utløsende årsak var at det ble valgt kun et
kommunestyremedlem til kontrollutvalget, mens vedtatte retningslinjer sier 2. Ellers er det
kommet ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon siden sist retningslinjene
ble endret i kst. sak 44/11.
Kontrollutvalget gjorde slikt enstemmig vedtak den 19.11.19, sak 29/19:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste møte utarbeide et utkast til reglement for
kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget har følgende innspill:
Folkeopplysningsperspektivet
Vedlagt er utkast til reglement for kontrollutvalget, endringer er markert i rødt.
Ny kommunelov benytter begrepet "kontrollarbeid" versus "kontroll- og tilsyn". I
reglementsutkastet er det nye begrepet innarbeidet. I § 2 er lovendringen om at KU-leder
ikke kan komme fra samme parti som ordfører tatt inn, og det er konkretisert videre at leder
ikke bør velges fra den konstellasjon som står bak ordfører og varaordfører. I § 3 er det
konkretisert at rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal behandles i
kommunestyret. Kontrollutvalget gis myndighet i løpet av planperioden til evt. nødvendige
endringer i planer for hhv. forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
I § 4 er det tatt inn et pkt. hvor kontrollutvalgets gis myndighet til å se utvalgets egne utgifter
under ett. § 5 oppdateres i henhold til kommunelovens bestemmelser om åpne møter, samt
ekspedering av evt. saker unntatt offentlighet. Videre er det konkretisert noe om
rådmannens, eller de han bemyndiger, evt. møte i kontrollutvalget. I § 6 er det tatt inn litt om
behandlingen av kontrollutvalgets års- og møteplan, samt i § 7 er informasjon om
folkeopplysningsperspektivet tatt med som et grunnlag for informasjonsarbeidet.
Vurdering
Sekretariatet viser til endringene i ny kommunelov, konkretiseringer ut fra det som har vært
vanlig praksis i kontrollutvalgets arbeid og utvalgets egne innspill. Utkastet til reglement
burde kunne gi et godt grunnlag og ramme for kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget
anbefales å oversende saken til kommunestyret med innstilling på at utkast til reglement
datert med kontrollutvalgets behandlingsdato vedtas.

