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Saker fra kontrollutvalget til kommunestyret – sak 47/18 

Kontrollutvalgets saker skal normalt fremmes direkte til kommunestyret for behandling.   

I saker der kontrollutvalget har innstillingsrett, har hverken administrasjonssjef eller folkevalgte 

organer anledning til å avgi innstilling. Kontrollutvalgets innstillingsrett er hjemlet i Kommuneloven 

§77, nr. 6, tolkningsuttalelse i fra KrD, 07/10-2010. 

Kontrollutvalgets innstillingsrett er knyttet til saker hvor kontrollutvalget rapporterer resultater av 

sitt arbeid. Dette gjelder blant annet:  

• plan for selskapskontroll  

• rapporter fra gjennomførte selskapskontroller  

• plan for forvaltningsrevisjon  

• rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner  

• rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen  

• årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 

 

Kontrollutvalgets innstillingsrett til kommunestyret er ikke til hinder for at saker fra kontrollutvalget 

kan behandles i andre folkevalgte organer, før de behandles i kommunestyret. Kontrollutvalgets 

saksfremlegg og innstilling skal likevel gå uendret til kommunestyret, og fremgå tydelig av 

saksdokumentene.   

Det vises i denne forbindelse til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 07.10.2010: 

 

”I saker hvor kontrollutvalget er gitt innstillingsrett, vil det ikke være anledning for andre – 

hverken administrasjonssjef eller folkevalgte organer – å avgi innstilling.” 
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Det vises til kommunestyresak 47/18 hvor rapport angående rammeavtale – maskin entreprenør 

virksomhet ble behandlet, den21. september 2018. 

Kontrollutvalget har mottatt et notat i fra revisor hvor de uttaler seg om rådmannens behandling av 

rapporten. Notatet følger dette brevet som vedlegg.  

Kommunen bes vurdere ny behandling av rapporten slik at den behandles i kommunestyret i henhold 

til gjeldende lover og regler. 

 

Med hilsen 

For Alvdal kontrollutvalg 

KONTROLLUTVALG FJELL IKS 

 

Torill Bakken 

Torill Bakken 

 

 

Vedlegg: Notat i fra Revisjon Fjell IKS 
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