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Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 19/03077-59 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 

Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
 
Ås, 12.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR-sjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg:  

 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok politisk reglement i K-sak 27/22, 23.3.2022 med blant 

annet følgende tillegg: Kommunedirektøren legger fram et nytt forslag om 
kontrollutvalgets reglement på bakgrunn av kontrollutvalgets uttalelse, til 
kommunestyrets møte den 15.06.2022. 

 
Gjeldende politisk reglement kap. 4 lyder: 

 
4. Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat er opprettet for å ivareta 

oppgaver, ansvar og myndighet etter koml. kapittel 23. Se også og forskrift 
17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. 

  
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at 
kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret, 

jf. forskrift om kontrollutvalg  
§ 4. 

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 

Kontrollutvalget vedtok en uttalelse til dette reglementet i sitt møte den 
8.3.2022. 
 

Vurdering: 
Kontrollutvalget vedtok sin uttalelse i sin sak 12/22 den 8.3.2022. Her foreslås et 

mer omfattende reglement med flere gjengivelser fra kommuneloven1. 
 
I det nye reglementet er sitater fra lov og forskrift i stor grad unngått for et 

mindre og enklere reglement. Kommunedirektøren er derfor i tvil om innspillene 
fra kontrollutvalget bør tas med.  

 
Kontrollutvalget har i sin uttalelse foreslått følgende endringer: 
 

Første avsnitt: 
Legge til overskriften «Utvalgets ansvarsområde», ta ut «kontrollutvalgets 

sekretariat».  
 
Kommunedirektøren støtter innspillet og innarbeider det i nytt forslag. 

 
Andre avsnitt (nytt): 

                                       
1 Kommuneloven kap. 23 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
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Utvalgets generelle myndighet 
 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller overfor 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.  

  

Kommunedirektørens vurdering:  
Hele avsnittet med unntak av «og innstiller overfor kommunestyret» er en 

gjengivelse av lovteksten.2  Etter ordlyden i koml. § 23-5 skal kontrollutvalget 
rapportere til kommunestyret. Bestemmelsen omhandler ikke innstilling til 
kommunestyret. Det vises til at andre bestemmelser i kommuneloven som særlig 

omhandler innstillingsrett for kontrollutvalget. Videre fremgår det av 
forarbeidene til kommuneloven Prop. 46 (2017-2018) s 405: Når saker etter 

kontrollutvalgets behandling oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, vil 
kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. 
Kommunedirektøren kan likevel gi supplerende opplysninger ved oversendelsen 

av saken til kommunestyret eller fylkestinget, jf. prinsippet om at saker skal 
være forsvarlig opplyst. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre 

saksframstillingen til kontrollutvalget. Kommunedirektøren legger da til grunn at 
tanken er at ovennevnte skjer ved at kommunedirektøren innstiller.  
  

Kommunedirektøren foreslår at følgende tekst inntas i reglementet:   
  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   

 
 

Tredje og fjerde avsnitt (nytt) 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 

kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  
 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 

utvalget utøve denne retten på sine vegne.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 

Tredje avsnitt fremgår direkte av forskriften2. Fjerde avsnitt fremgår direkte av 
loven3. Avsnittene foreslås ikke tatt med i reglementet.  

 
Femte avsnitt: 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

 
 
Miljømessige konsekvenser: 

                                       
2 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
3 Kommuneloven § 23-2 annet ledd 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-904/§2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-2
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Alternativer: 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
I tråd med kommuneloven inntas følgende tekst i reglementet kap. 4:  

  
Utvalgets ansvarsområde  
Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 

koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 
revisjon.  

  
Utvalgets generelle myndighet  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Straks 
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