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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
24/17  Kontrollutvalget      09.05.17 
 
 
Innsynsrett – Fullmakt til leder og nestleder 
 
Saksdokumenter: 
- Notat av 20.04.17 m/vedlegg 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne 
retten er ikke begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder 
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget 
skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten omfatter også informasjon i 
selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), styrer etter kommuneloven § 
27, aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre 
kommuner) og heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper. 
 
Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale utvalget har 
behov for å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig innsynsrett som gjelder alle 
forhold utvalget finner nødvendig å undersøke. Kontrollutvalgets innsynsrett er 
uavhengig av revisors innsynsrett. Innsynsretten gjelder kontroll- utvalget som organ, 
men kontrollutvalget kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte 
innsynsretten på utvalgets vegne. 
 
Tilgang til og innsyn i forvaltningens dokumenter er en nødvendig forutsetning for 
tilsynsarbeidet. All korrespondanse i kommunen skal journalføres og arkiveres i samsvar 
med arkivregelverket. I utgangspunktet bør derfor informasjon som er nødvendig for 
kontrollen finnes i tilgjengelige arkiver/journaler, og innsyn bør primært søkes der. Det 
er viktig at kontrollutvalget utøver sin innsynsrett med aktsomhet. Dette innebærer at 
kontrollutvalget må vurdere hvilke opplysninger det er nødvendig å få innsyn i for å 
utøve sin kontroll- og tilsynsfunksjon. 
 
Kontrollutvalget drøftet i forrige møte delegering av fullmakt til leder, og ba leder 
utarbeide en uttalelse i fra kontrollutvalget som gir leder og nestleder i utvalget fullmakt 
til å benytte innsynsretten.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Uttalelse i fra kontrollutvalget som gir leder og nestleder fullmakt til å benytte 
kontrollutvalgets innsynsrett oversendes rådmannen i Røros kommune.  

  
 
Behandling: 
Rådmannen var til stede under behandling av saken. Utvalget diskuterte saken. Leder 
trakk saken. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Saken ble trukket. 


