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 LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET 

 
                               
 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I 
LESJA KOMMUNE 

                                   Vedtatt i kommunestyret 21.11.2013, sak 82/13 
 
Kommunelovens kapittel 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og 
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i 
kommuneloven, vedtatt 15.6.2004 med endringer vedtatt av Stortinget 8.2. og 24.5.2013. 
Dette reglementet inneholder Lesja kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret det løpende tilsynet med forvaltningen i 
kommunen. Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret. 
 
§ 1 Valg og sammensetning 
Kommunestyret velger selv, i det konstituerende møtet, et kontrollutvalg med medlemmer og 
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv leder og nestleder. 
 
Leder av kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen. 
 
Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert valg 
bestemmer, likevel minst fem medlemmer og fem varamedlemmer. Varamedlemmene skal 
være i rekkefølge både for posisjon og opposisjon. Det medlemmet som velges blant 
kommunestyrets medlemmer (jf. forskrift om kontrollutvalg § 2, 2. ledd) skal også ha 
varamedlem som er valgt blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. 
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer  skal delta på kommunens 
folkevalgtopplæring. De faste medlemmene skal  ha mulighet til å  delta på 
kontrollutvalgskonferanser. 
 
 
§ 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. 
 
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 
Utvalget skal legge vekt på faglige og profesjonelle hensyn. I funksjonen sin skal 
kontrollutvalget opptre som et kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de 
sakene som utvalget tar opp. 
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Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og 
 

• skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, 
forvaltningslovens regler om habilitet og det forventes lojalt å overholde de 
bestemmelsene og vedtak som gjelder,  skal i arbeidet sitt 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 medlemmenes integritet, 

• må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i samband 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. 

 
Uttalelse til pressen eller media som er knyttet til en konkret sak skal gjøres av leder eller den 
lederen gir fullmakt til. 
 
§ 3 Saksbehandling 
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organ, gjelder også for 
møtene i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører.   
 

• Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett. 
• Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov. 
• Rådmann og ordfører mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollen. 

Varamedlemmer får tilsendt kopi av innkallingene og saksdokumentene. 
• Dagspressen i distriktet får kopi av innkalling, sakliste og møteprotokoll. 
• Kontrollutvalget skal benytte seg av kommunens hjemmeside til offentliggjøring 

av møter, saklister og møteprotokoller m.v. 
• Ethvert medlem av utvalget kan kreve å få en sak satt på sakskartet. Sekretariatet 

må få rimeleg tid til saksforberedelse. 
• Innkallingen til møtene i kontrollutvalget skal skje med minst 7 dagers varsel.  

 
Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret i saker som er behandlet av 
kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre regler om innstilling(jf. bl.a. 
kontrollutvalgsforskrifta §§ 7 og 18, uttalelse om årsregnskapet og kontrollutvalgets 
budsjettforslag til tilsyn og kontroll). 
 
§ 4 Kontrollutvalgets oppgaver (jf. KL § 77) 
Utvalget skal innen 1. halvår avgi årsrapport til kommunestyret om virksomheten forrige år. I 
årsrapporten skal det gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og resultatet av dette, iht. til forskrift om kontrollutvalg §§ 11 og 15. 
 
Leder for kontrollutvalget eller den vedkommende gir fullmakt til, bør være til stede i 
kommunestyret under behandling av de sakene der kontrollutvalget har innstilt til 
kommunestyret. 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunen setter av tilstrekkelige midler til kontroll og tilsyn i 
kommunens årsbudsjett. 
 
 
§ 5 Taushetsplikt 
Kontrollutvalget har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Medlemmene skriver under 
egen erklæring om taushetsplikt. 
 
§ 6 Henvendelse til revisjonens personale 
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til 
revisjonssjefen, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 
 
§ 7 Henvendelse til kommuneadministrasjonen 
Henvendelse fra kontrollutvalget til kommunen skal skje til rådmannen enten fra sekretariatet 
eller fra leder av utvalget. 
 
§ 8 Ikrafttredelse 
Dette reglementet trer i kraft når det er vedtatt av kommunestyret. § 1 om valg vil gjelde fra 
valget i 2015. Reglementet evalueres minst en gang i valgperioden. 


