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Saksopplysninger:
I henhold til møte og aktivitetsplan for 2016, vedtatt i kontrollutvalget i sak 7/2016 den 5. april
2016, ønsker utvalget å avklare deltakelse på eiermøter:
 Hvem som skal møte?
 Hvilke eiermøter skal kontrollutvalget delta på?
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett
til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og
tilsvarende organ. Det er Kommuneloven Kapitel 12 Intern kontroll og tilsyn § 80 som gir
kontrollutvalget møterett. I kommentarene angående lovhjemmel fra NKRF sies det: «Det
legger til grunn at retten til å være til stede ikke er ment å omfatte verken talerett, forslagsrett
eller stemmerett».
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27
og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som
fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
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Fordeling av oppfølging av saker i folkevalgte organer:
Kontrollutvalget har i følge Kontrollutvalgsforskriften § 4 rett til å være tilstede i kommunens
folkevalgte organer. Kontrollutvalgsleder eller nestleder møter i kommunestyret når utvalget har
saker opp til behandling.
Sekretariatet følger opp saker i kommunestyret og formannskapet på vegne av kontrollutvalget
og Kontrollutvalget ønsker å fordele oppfølging av resterende utvalgene mellom medlemmene.
Sekretariatets tilrådning:
Saken legges frem uten tilrådning.
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