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Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet - saksgang og
behandling
Kontrollutvalget ønsket i møtet den 24.11.20 å sende et brev til kommunestyret vedrørende
korrekt saksgang og behandling av kontrollutvalgets budsjett for kontrollarbeidet. Samtlige av
kontrollutvalgets medlemmer har lest og stiller seg bak dette brevet. Kontrollutvalget viser for
øvrig til merknadene ved forrige budsjettbehandling.
Enkelte har tatt til ordet for å trekke paralleller mellom saksgangen for kontrollutvalgets
forslag til egen utgiftsramme og et samlet budsjettforslag for et kommunalt foretak.
Kontrollutvalget finner ikke holdepunkter for en slik løsning i kommuneloven.
Kontrollutvalgets oppgaver er primært å føre kontroll med kommunedirektøren på vegne av
kommunestyret. Selv om kommuneloven gir kommunedirektøren rett til å uttale seg om saker
som oversendes fra kontrollutvalget til kommunestyret, gjelder dette ikke kontrollutvalgets forslag
til eget budsjett.

Rett praksis er at kommunedirektøren behandler kontrollutvalgets forslag til budsjett som en
premiss for sitt eget budsjettarbeid, og at kontrollutvalgets forslag blir innarbeidet i
kommunedirektørens samlede budsjettforslag. Videre må det presenteres slik i
kommunedirektørens budsjettforslag når dette blir lagt fram for politisk behandling.
Kontrollutvalget viser her til forskriftens §2 og til uttalelser og utdypninger fra departementet.
Dersom en legger til grunn at formannskapet kan fremme et alternativt forslag til ramme for
kontrollutvalget, er dette et konkurrerende forslag. Kommunestyrets medlemmer har selvsagt full
anledning til å fremme alternative og konkurrerende forslag. Ved voteringen i kommunestyret skal
de konkurrerende forslag settes opp mot kontrollutvalgets forslag. Avstemningsresultatet må
føres i møteboka mv. Hvordan dette skal konkret håndteres må bli opp til kommunestyret å
bestemme.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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