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Til kontrollutvalget i Herøy kommune     Sandnessjøen 26.02.2021 
 
Saksbehandler: 
Sekretariatsleder 
Tobias Langseth 

 
 
SAK 05/2021: REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 

Innledning og bakgrunn 
 
Kommunestyret besluttet 19.11.2020 at det skal utarbeides et reglement for kontrollutvalget med 
sikte på behandling i løpet av 1. halvår 2021. Jf. vedtak i sak 42/20. 
 
I samråd med kommunens ordfører legges det opp til en høringsprosess, slik at blant annet organet 
og organets medlemmer gis anledning til å komme med innspill til arbeidet i forkant av at 
reglementet blir fastsatt av kommunestyret. 
 
I tidligere valgperioder har det ikke vært praksis for å ha eget reglement for utvalgets virksomhet. 
Dermed er nærliggende å ta utgangspunkt i et utkast til reglementsbestemmelser, jf. vedlegg 1. 
Utkastet er først og fremt ment å skulle understøtte diskusjonen og prosessen. 
 

Sekretariatets vurderinger 
 
Reglene for kontrollutvalgets virksomhet finnes i kommunelovens kapittel 23 samt i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. Både lovforarbeidene og eventuelle tolkningsuttalelser kan ha betydning 
når det gjelder forståelsen av reglenes innhold. 
 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 
 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
b) tidsperioden som organet er opprettet for  
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet. 
 
Jf. kommuneloven § 5-13. 
 
Formålet med reglementet for kontrollutvalget er å gi utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets 
virksomhet. Det er også med hjemmel i kommuneloven § 11-12 anledning til å fastsette nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer i kommunen. Ved eventuell motstrid mellom 
reglement og lov/forskrift, går reglene i kommuneloven og aktuelle forskrifter foran. 
 
Etter sekretariatets oppfatning bør reglementet ta tilstrekkelig hensyn til at kontrollutvalgets 
oppgaver og ansvar skiller seg vesentlig fra de andre folkevalgte organene i kommuner. Organets 
rolle og størrelse tilsier også at det normalt sett er et klart mindre behov for rene ordensregler, 
knyttet til gjennomføringen av kontrollutvalgets møter o.l. 
 
Lenke til håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk [KS Folkevalgtprogram 2019–2023]: 
 
 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/HaandbokMoetetErSatt.PDF 
  

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/HaandbokMoetetErSatt.PDF
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Oppsummering og avslutning 
 
Det legges opp til en åpen diskusjon i utvalget med basis i vedlegg 1. Etter sekretariatets oppfatning 
vil det være nyttig at ordfører og kommunedirektør deltar i meningsutvekslingen. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget har diskutert utkast til reglement for kontrollutvalgets virksomhet i inneværende 
valgperiode, og har følgende generelle innspill til det videre arbeidet:  
 
[fastsettes i møtet] 
 
 
Vedlegg –  
1: Diskusjonsutkast 
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Appendiks 1: Utdrag fra kommuneloven 
 
 
5-13. Reglement for folkevalgte organer 
 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
b) tidsperioden som organet er opprettet for  
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.  
 
Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt 
politisk råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre 
for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 
 
§ 11-12. Reglement for saksbehandling 
 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 
saksbehandlingen i folkevalgte organer. 


