
 

 

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE 

 

Reglement for kontrollutvalget i Kongsvinger kommune Side 1 
 

 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I  
KONGSVINGER KOMMUNE 

Vedtatt i kommunestyret 29.9.11 sak 109/11 
Vedtatt i kommunestyret 13.2.14, sak 009/14 

Siste revidering vedtatt i kommunestyret 13.10.16, sak 091/16 

 
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 Kongsvinger 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 velges som første utvalg etter formannskapet. 
 
Leder og kontrollutvalgets flertall skal velges fra opposisjonen. 
 
Det velges fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer. Minst ett av medlemmene velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 
 
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i kommunestyret, 
tilbys også deltagelse i kommunens folkevalgtopplæring.  
 

 
§ 2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 
kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets 
rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.   
 
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt.  
 

Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. Kontrollutvalget opptrer 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  

 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. 
                                                 
1
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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§ 3 Saksbehandling 
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for 
kontrollutvalgets møter.  
 

 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.  
 Innhenting av informasjon skjer gjennom sekretariatet. 
 Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. 
 Kontrollutvalgets saksliste med vedlegg legges ut på kommunens hjemmeside senest 5 dager 

før møtet.  
 Kontrollutvalgets møtebok legges ut på kommunens hjemmeside senest 3 dager etter møtet.  

 
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). 
 
Kontrollutvalgets møtebok underskrives i møtet av alle medlemmene. 
 
 
§ 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. 
 
 
§ 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. 
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§ 7 Åpne høringer 
Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i 
utvalget der det mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak 
eller saksområde. 
 
En tredjedel av kontrollutvalgsmedlemmene kan bestemme at det skal avholdes høring. 
 
Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at hele 
eller deler av høringen kan være lukket. Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun ønsker å 
uttale seg i et lukket møte. Utvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører. 
Under en åpen høring må utvalgets medlemmer ikke gi eller vise til opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt. 

7.1 Formål 
Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god fremdrift i 
høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet. 

7.2 Forberedelse av høringen 
Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget 
gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for 
møtet som bl.a. kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål. 

På det saksforberedende møtet skal det velges en hovedutspørrer for høringen. 

7.3 Den innkaltes stilling 
Innkallingen skal sendes med minst to ukers varsel.  Det skal opplyses om hvilken sak eller hvilket 
saksområde som er tema for høringen, det skal informeres om mulighet til å reservere seg fra å møte 
for eksterne aktører og mulighet for alle til å kreve å høres i lukket møte. Kopi av dette reglementet 
skal følge innkallingen.  

Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter dersom disse ikke er underlagt 
taushetsplikt. 

Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e)før svar 
avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen.  

De innkalte avgjør selv om de vil besvare komiteens spørsmål, og kan anmode om å få avgi forklaring 
for lukkete dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i 
lukket møte. 

7.4 Gjennomføring av høringen 
Kontrollutvalgets leder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer 
som gjelder. 

Før utvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken.  

Etter at hovedutspørrer er ferdig med sine spørsmål, kan utvalgsmedlemmene stille 
oppfølgingsspørsmål. 

Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig. 

Meningsutveksling mellom utvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. 
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Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan 
opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp. 

Det skal føres referat fra høringen. 

7.5 Kunngjøring 
Åpne høringer i kontrollutvalget skal kunngjøres på lik linje med kommunale møter. 

 
 
 
 


