
 

 

 

 

 

 
   
   

 
 
 
 

UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET  
I VEGÅRSHEI KOMMUNE 
 
Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, PS 19/73 
Gjelder for kommunestyreperioden 2019-2023 
 
Reglementet er fastsatt i henhold til Kommunelovens kapitel 23 «Kontrollutvalgets 
virksomhet»  
 
For øvrig gjelder andre bestemmelser i Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentleglova og 
annet relevant lovverk utfyllende.   
 
 
Valg og sammensetning 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 
 
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som 
ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 
 
Kommunelovens § 23-1 beskriver nærmere hvem som er utelukket fra valg.   
 
Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 
 
 
Ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak  

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 

har eierinteresser i  

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll)  

e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

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. 

 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse 

eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget 
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kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til 

hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 

kommunen. Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete 

møter i kommunestyret og kommunerådet. 

 

Planer og Rapporter 

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. 
 
Kontrollutvalget utarbeider årsplan for egen virksomhet herunder plan for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll og legger denne fram for kommunestyret for godkjenning.  
 
Kontrollutvalget legger årsrapport om egen virksomhet fram for kommunestyret for 
godkjenning.  
 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen 
innen de frister som gjelder for kommunen. 
 
 
Taushetsplikt 
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer underskriver taushetserklæring og 
datainstruks, og plikter som de øvrige folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som 
etter lov er underlagt taushetsplikt. 
 
 
Offentlighet 
På Vegårshei kommunes hjemmeside bekjentgjøres følgende om kontrollutvalgets 
virksomhet: 

 Møteplan, saksinnkalling, protokoller, årsplaner og rapporter 

 Lover, forskrifter og reglementer som gjelder kontrollutvalget 

 
Kontrollutvalgets leder uttaler seg på vegne av kontrollutvalget. Henvendelser til revisjonen, 
sekretariatet, administrasjonen eller andre gjøres av kontrollutvalgets leder. 
 
 
Ikrafttreden 
Dette reglement trer i kraft straks etter kommunestyrets godkjenning. Dette reglement 
erstatter reglement vedtatt av kommunestyret 08.09.15. 
 
 
 
 


