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FrP ved Jon Helgheim har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 18.
februar:
Kontrollutvalget gjør en svært viktig jobb i Drammen og det er derfor viktig at medlemmene
har gode retningslinjer å forholde seg til slik at møtene og saksbehandlingen kan foregå på
en effektiv og god måte. Det er særlig viktig at det opprettes et reglement som sikrer åpenhet,
innsyn og tilgang til informasjon for medlemmene. I Drammen er det utarbeidet et eget
regelement for de fleste politiske organer, men kontrollutvalget har ikke et slikt regelement.
Drammen FrP fremmer derfor følgende forslag til vedtak:
Rådmannen iverksetter arbeidet med å utarbeide et regelement for kontrollutvalget i
Drammen. Dette skal gi retningslinjer for gjennomføring av kontrollutvalgets møter,
saksbehandling, arbeidsoppgaver og lignende.
Svar:
Kontrollutvalgets ansvar og og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. følger av
kommunelovens kapittel 12 §77 Kontrollutvalget, og er ytterligere omtalt og regulert i
”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” fra 2004. Samlet sett gir dette
et detaljert regelverk for kontrollutvalgets ansvar og løpende oppgaveløsning.
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning på
vegne av bystyret. Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand. I
henhold til forskrift om kontrollutvalg skal sekretariatet være uavhengig av kommunens
administrasjon og kan ikke legges til rådmannen. Sekretariatsfunksjonen er direkte
underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
I Drammen kommune understøttes kontrollutvalgets arbeid av Kontrollutvalgssekretariatet i
Buskerud IS.
Noen kommuner har imidlertid valgt å supplere overordnet regelverk gjennom å vedta et
særskilt reglement for kontrollutvalget. Bergen bystyre vedtok et eget reglement for
kontrollutvalget 18.12.13. Bergen bystyre vedtok et minimumsreglement som henviser til
gjeldende lov- og regelverk. Reglementet ble utarbeidet av kontrollutvalget i Bergen
kommune, med saksbehandlingsbistand fra kontrollutvalgssekretariatet.

Det er ikke naturlig at utarbeidelse av et eventuelt reglement for kontrollutvalget skjer i regi
av rådmannen. Dette følger av kontrollutvalgets tilsynsrolle med kommunens forvaltning og
kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet i forhold til rådmannen. På samme måte som i
Bergen kommune, vil det være naturlig at et slikt arbeid i så tilfelle initieres og gjennomføres
av kontrollutvalget selv.
På statlig nivå er det oppnevnt et kommunelovutvalg som skal foreta en helhetlig
gjennomgang av kommuneloven, herunder vurdere dagens lovbestemmelser for
kontrollutvalget. Dette arbeidet vil kunne påvirke overordnede rammer for kontrollutvalgets
ansvar og oppgaver, og dermed grunnlaget for utarbeidelse av et reglement.
Forslag til vedtak
Bystyret ber kontrollutvalget utarbeide et forslag til lokalt reglement for Drammen. Dette skal
gi retningslinjer for gjennomføring av kontrollutvalgets møter, saksbehandling,
arbeidsoppgaver og lignende.

