Innspill opplæring om Kontroll og tilsyn
– ny valgperiode
Sekretariatssamling FKT 12.mars
2015.
Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Disposisjon

• Tidligere opplegg/opplæring – erfaringer
- Informasjon/”tilbudsbrev” til kommuner
- Hva ble gjennomført?

• Tanker i forhold til mulige endringer av opplegg

INFO 3.10.11 - til kommunene om opplæring

-

Påpeker behovet for god opplæring, skisserer følgende
opplegg:

-

Faste medlemmer får tilsendt Kontrollutvalgsboken
KU-medlemmene får i første KU-møte informasjon fra KonSek og
Revisjon M-N IKS. Rapport fra KU i forrige valgperiode diskuteres
KonSek arrangerer heldags opplæring for KU-medlemmer og vara
Gratis for inntil 5 personer fra hver av eierkommunene
KonSek oppfordrer kommunene til å invitere alle KU-medlemmer til
kommunens egen folkevalgtopplæring
KonSek signaliserer at vi gjerne stiller opp med informasjon om tilsyn
og kontroll. Tilbyr orientering om KU`s rolle i k.styret, politiske utvalg
KonSek påpeker at det er viktig at kommunestyret, som øverste
ansvarlige organ, også for kontrollvirksomheten, er klar over sin rolle og
allerede i starten av valgperioden kan etablere god kommunikasjon
med sitt kontrollutvalg

-

Program på felles opplæring 15.11.11 – 6 timer.

-

Kontrollutvalgsrollen- erfaringer fra 2 tidligere KU-ledere

-

Kontrollutvalgets funksjon og rolle, sentrale bestemmelser
(Konsek)

-

Forvaltningsrevisjon – hva og hvorfor ? (RMN)

-

Regnskapsrevisjon – hva og hvorfor ? (RMN)

-

Selskapskontroll - hva og hvorfor ? (Konsek)

-

Åpen post – spørsmål fra salen

-

68 deltakere fra KU – 93 %

Erfaringer – mulige endringer i 2015.

•
•
•

•
•
•
•
•

Lignende brev som i 2011 går ut til ordfører og rådmann. (September)
Prøver å få ett KU-møte før felles kursdag som er 18.11.15
Mer praktisk rettet samling, men hovedoppgaver presenteres
- bruker personer fra tidligere KU. (Gode råd og konkrete saker)
- Konsek har fokus på KU`s rolle – behandling av innspill fra politikere,
innbyggere, andre. Presenterer eksempler
Tema i KU-møter - bruker håndboken - og konkrete saker
Tilbud om egen opplæring for ledere ? Møteledelse, rolle, habilitet,
lukking av møter, osv. Gjøre leder trygg på rollen
Info om kontroll og tilsyn - KU - i lokalpresse? (Ifm konkrete saker?)
KAN være aktuelt med overlapping i ett møte hvis HELT nytt utvalg
Opplæring bruk av lesebrett, trolig ifm møter

