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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt utkast, datert 02.11.20, for reglement til 
kontrollutvalget 

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

3. Reglement for kontrollutvalget datert 02.11.20, vedtas. 
4. Reglement for folkevalgte 2019-2023 gis nytt slik pkt. 16-9: 

 
Kontrollutvalget i kommunen velges av kommunestyret og består av 5 
medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets 
medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen kan ikke velges 
fra samme parti som ordfører, men bør velges fra ett av partiene som ikke utgjør 
flertallskonstellasjonen ved valg av ordfører og varaordfører i kommunestyret. 
Utelukket fra valg til kontrollutvalget er de som nevnt i kommunelovens 23-1 3. 
ledd. Kommunestyret vedtar etter innstilling fra kontrollutvalget eget reglement for 
utvalget som supplerer reglementet for folkevalgte organ. 

 
Vedlegg 
Utkast reglement for kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger 
Ny kommunelovs § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 
organets virkeområde, evt. vedtaksmyndighet, tidsperiode som organet er opprettet for, samt 
evt. andre sentrale bestemmelser for organet. Kontrollutvalgets sammensetning, tidsperiode  
mv, samt virkeområde er hhv. fastsatt i lovens §§23-1  og 23-2. Virkeområde er videre 
utdypet i §§ 23-3 til 23-6. 
 
Utkastet til reglementet utfyller loven og er tilpasset kontrollutvalgets praksis i kommunen.  
Det er tatt inn bestemmelser om behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og igangsettelse av undersøkelser. Dessuten delegert myndighet til å 
endre disse planene og budsjett vedr. kontrollutvalgets egne utgifter. Kontrollutvalgets leders 
rolle vedr. forholdet til pressen har utvalgte tidligere fastslått i eget vedtak, KU-sak 03/20. 
 
I reglementet for folkevalgte organ foreslås kontrollutvalget tatt inn som nytt pkt. 16-9 og 
utformet i tråd med den praksis kommunen har ved valg av kontrollutvalg. 
 
Vurdering 
Ut fra en helhetlig vurdering ansees forslagene til hhv. nytt pkt. i reglement for folkevalgte 
organ og eget reglement for kontrollutvalget å gi utvalget et godt arbeidsgrunnlag. 
Kontrollutvalgets anbefales å fatte vedtak med innstiling til kontrollutvalget slik som foreslått. 
 
 
 
 


