Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Laila Odden
19/2111

Arkiv: 033

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges en representant og en vararepresentant til styret i kontrollutvalgssekretariatet
Innlandet (KSI) for perioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal,
samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner.
Gjeldende praksis har vært at styret har bestått av lederne av kontrollutvalgene i de fem
deltakerkommunene. Styrets funksjonstid har fulgt valgperioden. På grunn av
bestemmelser i ny kommunelov må det nå velges andre enn kontrollutvalgslederne til
styret, jfr. kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget, tredje ledd:
«(….) utelukket fra valg er personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller
varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt
oppgavefellesskap.»
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget vil fortsatt være et interkommunalt samarbeid i
henhold til gammel kommunelov § 27. Det tolkes derfor som at kommunene må forholde
seg til ovennevnte regel i ny kommunelov når valg av medlemmer til styret i KSI skal
foretas. Det vil si at lederne i kontrollutvalgene ikke kan utgjøre styret i KSI slik som
tidligere.
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet betegner vervet som representant i styret som et
forholdsvis enkelt styreoppdrag, ettersom styrets oppgave iflg. samarbeidsavtalen er å
«hvert år utarbeide et budsjettforslag som skal fremlegges for de enkelte kommunestyrer
og fylkesting for godkjenning». I tillegg kan styret komme med forslag til endringer i
vedtektene. De siste årene har det kun vært to styremøter årlig. I forbindelse med
ansettelser har styret vært involvert, men endelig vedtak skjer i fylkeskommunen som
vertskommune. Kontrollutvalgssekretariatet opplyser at det kan være en fordel om den
som velges som representant kjenner litt til kontrollutvalgsarbeid fra før og dermed vet hva
som skal til i et sekretariat, men dette er ikke en forutsetning.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges:
…………………………………………………..
Som vararepresentant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges:
……………………………………………………
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Laila Odden

