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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I  
GRUE KOMMUNE 

Vedtatt i kommunestyret 29.5.07, sak 015/07 
med endringer vedtatt  

i kommunestyret 9.5.11, sak 0028/11 (§ 1 og § 2),  
i kommunestyret 24.3.14, sak 005/14 (og 16.6.14, sak 030/14) 

i kommunestyret 20.6.16, sak 065/16 
sist endret i kommunestyret 6.11.17, sak 081/17 (§ 1) 

 
Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og 
regionaldepartementet1 har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette 
reglementet inneholder Grue kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget.  

 
 

§ 1 Valg og sammensetning 
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og 
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder.  
 
Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller grupper 
representert i kommunestyret. Leder av kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen eller et 
annet parti enn ordføreren. 
 
Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert valg 
bestemmer, dog minst fem medlemmer og fem varamedlemmer. Minst ett av medlemmene 
velges blant kommunestyrets representanter. Hvis kommunestyret velger to representanter, 
skal det velges en representant fra opposisjonen og en fra posisjonen. 
 
Det velges personlige varamedlemmer. De medlemmene som velges blant kommunestyrets 
medlemmer, skal også ha varamedlem som er valgt blant kommunestyrets 
medlemmer/varamedlemmer. 
 
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i 
kommunestyret, tilbys også deltagelse i kommunens folkevalgtopplæring. Kontrollutvalgets 
medlemmer og varamedlemmer tilbys også egen spesiell opplæring. 
 
 

§ 2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte 
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets 
rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.   
 
Rollen som medlem i kontrollutvalget tilsier at en ikke tenker parti, men kontroll. 
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 
Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. Kontrollutvalget opptre som kollegium 
for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp. Kontrollutvalget har 
sin funksjon i møte, og det er kontrollutvalgets leder, eller den vedkommende bemyndiger, som 
opptrer og uttaler seg på utvalgets vegne.  
 
Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og  
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 skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, 
forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser 
og vedtak som gjelder,  

 skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomheten, 
 skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke 

handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner 
som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet, 

 må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker 
i kontrollutvalget til personlig vinning, 

 oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for 
øvrig er tilsluttet slikt register. 

 
 Denne paragrafen gjelder også for kontrollutvalgets varamedlemmer. 
 
 

§ 3 Saksbehandling 
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for 
kontrollutvalgets møter.  
 
Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje som øvrige kommunale utvalg. 
 

 Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett. 
 Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov.  
 Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene. 
 Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet. 
 Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker.  
 Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. 
 Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av 

kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. 
bl.a. kontrollutvalgsforskriften §§ 7 og 18). 

 
 

§ 4 Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at 
kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger iht. kommuneloven § 77. 
 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen 
innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger 
med til kommunestyrets behandling av budsjettet. 
 
Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. I 
årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg §§ 11 og 15. 
 
Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, bør være til stede i 
kommunestyret under behandling av de sakene hvor kontrollutvalget har innstilt til 
kommunestyret. 



 

 

KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE 

 

___________________________________________________________________________ 
Grue kommune                        Reglement for kontrollutvalget 

 

3 

§ 5 Taushetsplikt   
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt). 

Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring. 

 

§ 6 Henvendelse til revisjonens personale   
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til 

oppdragsansvarlig revisor, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

 
 

 
 


