KONTROLLUTVALGET I ÅS

Saksutskrift
Ås kommunes reglementer - Revidering
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00089-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Ås kontrollutvalg

Møtedato
30.04.2018

Saknr
12/18

Ås kontrollutvalgs behandling 30.04.2018:
Leder orienterte.
Leder av Ad hoc-utvalget Ivar Ekanger orienterte om endringsforslag i gjeldende
reglement og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Leder fremmet følgende tilleggsforslag til nytt 2.avsnitt under reglementets punkt 12:
«Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og
undersøkelsesrett i kommunen»
Votering:
Leders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble endret i samsvar med vedtaket.
Ås kontrollutvalgs vedtak 30.04.2018:
Kontrollutvalget tar saken til orientering, med følgende presisering:
Reglementets punkt 12:
Forslag til nytt 2.avsnitt:
Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og
undersøkelsesrett i kommunen.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 2.mai 2018
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ås kommunestyre
Vedlegg:
Revidering av reglementene e-post 110418, Saksframlegg Ås kommunes reglementer revidering, Forslag til reglementer fra adhoc utvalget
Vedtak i saken sendes til:
Ås kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget v/FIKS fikk i e-post, datert 11.4.18, oversendt forslag til revidering av
reglement for Ås kommune for eventuell uttalelse.
Gjeldende reglement for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 10.06.2015 i K-sak
41/15 med senere endringer. Sist oppdatert 06.10.2015.
Fakta i saken:
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.
Ad hoc utvalget har bestått av følgende:
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.
Det har vært holdt 8 møter.
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av
merknader i forslaget.
Hjemmel
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert.
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2.
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020.
Forslag til reglement:
I forslag til reglement er følgende nevnt om kontrollutvalget:
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5 Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet fremgår av kommuneloven § 77 med
tilhørende forskrifter.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens folkevalgte organer.
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at Kontrollutvalget ikke har
rett til å være til stede i lukket møte i Kommunestyret, jf. forskrift om Kontrollutvalg § 4.
Fullmakt til Kontrollutvalgets leder i ferier
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Kontrollutvalgets leder fullmakt til å
avgjøre hastesaker som hører inn under Kontrollutvalgets ansvarsområde og reglement og som
ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte etter
ferier.

Sekretariatets vurdering:
Forslag til ordlyd vedrørende kontrollutvalget anses for å være i samsvar med gjeldende
kommunelov av 1992.
Imidlertid vil sekretariatet bemerke at Stortinget for tiden har følgende sak til behandling:
Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
For å følge lovsakens behandling, se her.
Sekretariatet ser det som hensiktsmessig å foreta en evaluering av reglement,
handlingsplaner eller retningslinjer vedrørende rolle og oppgaver for kontrollutvalget i Ås
kommune etter at ny kommunelov med dertil hørende forskrifter, er vedtatt.
Avslutning:
Det legges opp til en diskusjon om saken i kontrollutvalgets møte.
Ås, 23.04.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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