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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar ”Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” , og legger 
saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” slik det 
fremkommer av saken. 
 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget i Rennebu 150323 
 
Saksopplysninger 
Tidligere fremlagte sak legges frem til behandling i kontrollutvalget. Saken ble tidligere lagt 
frem til behandling i sak 4/2023, men kontrollutvalget ønsket noen juridiske vurderinger av 
betydningen av enkelte punkter. En av sekretariatets jurister har gjennomgått dokumentet, 
og det er nå innarbeidet noen endringer med bl. a fotnoter som viser til gjeldende lov eller 
kilde.  
  
Kontrollutvalgets virksomhet er regulert gjennom kommunelovens 7. del om egenkontroll og 
spesielt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Et 
reglement vil være et supplement til dette.  
Det følger av kommunelovens § 5-13 første ledd at alle politiske utvalg skal ha et reglement 
med retningslinjer for drift. Reglementet skal fastsette: 

• Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
• Tidsperioden som organet er opprettet for 
• Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 

I tillegg bør et reglement for kontrollutvalget si noe om kontrollutvalgets oppgaver, ressurser 
og rammebetingelser, saksbehandling og arbeidsmåte på et overordnet nivå.  
  
Reglementet kan ikke inneholde retningslinjer som setter begrensninger for kontrollutvalget 
utover gjeldende lovverk. Kontrollutvalgets reglement må også tilpasses kommunenes øvrige 
reglement, og forslag til utkast er et supplement som ikke er motstridende med vedtatte 
reglement og retningslinjer.  
  
I kontrollutvalgets møte den 3.mai diskuterte utvalget hvilke punkter de ønsket å ta inn i 
reglementet. De var opptatt av at reglementet kan fungere som et “oppslagsverk” når det 
gjelder krav til sammensetning og saksbehandling. Det er strenge krav til hvem som er 
valgbar til kontrollutvalget, og en synliggjøring kan skape et bedre bevissteht om dette. For 
kontrollutvalgets håndtering av saker, kan en synliggjøring av noen av de sentrale kravene til 
saksbehandling skape en bedre bakgrunn og forståelse for hvordan saker skal håndteres. 
Det ble også diskutert hvordan et reglement og en kommunikasjonsstrategi kan utfylle 
hverandre. Kontrollutvalget er avhengig av en god samhandling med flere aktører for å nå 
sine mål, og en kommunikasjonsstrategi vil tydeliggjøre målgrupper, hensikt og metode for 
den interne og eksterne kommunikasjonen. Noen enkle retningslinjer for dette skal bidra til å 
synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og vil bygge på kontrollutvalgets reglement. Sekretariatet 
har utfra diskusjonen utarbeidet et forslag til reglement som legges frem til behandling.  
  
  
Konklusjon 



Sekretariatet legger frem forslag til reglement i tråd med kommuneloven og kommunens 
retningslinjer for saksreglement for folkevalgte organ. Det er gjort en juridisk gjennomgang av 
dokumentet siden forrige behandling og bl.a. satt inn fotnoter til gjeldende lov eller kilde.  
Utvalget må vurdere om de ønsker å foreta noen endringer i forslaget før oversendelse til 
kommunestyret for vedtak. 
 
 


