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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" slik det fremgår
av saken.
Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune
Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget
Saksopplysninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en veileder om kontrollutvalgets rolle
og oppgaver, sist revidert i desember 2015.
Her sier departementet noe om aktuelle punkter å ha med i et reglement for kontrollutvalg.
Der nevnes bl.a retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver, krav til møtehyppighet
og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet.
Dette fremgår av side 14 i kontrollutvalgsboka.
Mange av disse punktene er nå innarbeidet i utkast til reglement for kontrollutvalget i Orkland
kommune.
Reglementet kan ikke inneholde bestemmelser som begrenser, eller som er i strid med,
gjeldende regelverk for kontrollutvalg. Reglement for kontrollutvalget skal vedtas i
kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. For å sikre at
reglementet holdes oppdatert bør de gjennomgås, og eventuelt revideres, minimum en gang
i valgperioden.
12. mars 2020 ble hverdagen snudd på hode for oss alle, Covid-19 var et faktum.
13. mars ga Regjeringen en «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Forskriften av 13.
mars ble opphevet 1. august 2020. Etter dette foreligger det nå ingen forskrift for avvikling av
fjernmøter for kontrollutvalget.
Koronapandemien har vist at det kan bli nødvendig å holde fjernmøter også i fremtiden.
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også
kommunestyret og kontrollutvalget, ha fjernmøte i nesten alle saker forutsatt at
kommunestyret har gjort vedtak om dette.
Kommunestyret i Orkland kommune har gjennom vedtak i sak 95/20 gitt alle styrer, råd og
utvalg anledning til å ha fjernmøter med bakgrunn i koronapandemien.
Det er lagt inn et eget punkt om fjernmøter i reglementet for kontrollutvalget, punktet er ikke
knyttet opp mot koronapandemien særskilt, fordi det i fremtiden kan vise seg at det er
nødvendig med fjernmøter også i andre helt spesielle situasjoner.
Det legges opp til at kontrollutvalget diskuterer utkast til reglement og mediestrategi i møtet.
Vurdering
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covd 19-

pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert meget godt som alternativ
møteform, også for kontrollutvalget. Det har vært enkelt å delta i møtet for
utvalgsmedlemmene, revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter har vist seg
å være et godt alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting skjer, og en ikke kan
møte fysisk.
Det vil være hensiktsmessig at det åpnes opp for å gjennomføre møter som fjernmøter i
kontrollutvalget også i fremtiden.
Dersom kontrollutvalget skal ha mulighet til å benytte seg av fjernmøter, må kommunestyret
gjøre vedtak om dette, jf. kommuneloven § 11-7.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget i
Orkland kommune med bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder om
kontrollutvalgets rolle og oppgaver.
Kontrollutvalget må oversende reglementet til kommunestyret for endelig behandling og
vedtak.

