SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALGENE PÅ SØNDRE OG YTRE HELGELAND
24. oktober 2014

Til kontrollutvalget i Bindal kommune –
Gudrun Fossem, leder
Gunnhild Gutvik, nestleder
Terje Moe, medlem
Siv Olsen, medlem
Paul Arne Gaupen, medlem
Gjenpart går til:
Ordfører (jf. kommuneloven § 6-1)1
Kommunerevisjonen (jf. kommuneloven § 24-3)1
Kommunedirektør (til orientering – jf. kommuneloven § 13-1)1
Distribusjon pr. epost
Saksbehandler:
Sekretariatsleder
Tobias Langseth

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Mandag 9. mai
Tid:
kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 07/2022 – Uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021
Sak 08/2022 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [drøfting]
Sak 09/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 10/2022 – Eventuelt

Forfall meldes pr. telefon 909 62 145 eller epost.

Sandnessjøen 12.04.2022
Tobias Langseth (sign.)
Sekretariatsleder
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Utdrag fra kommuneloven:

§ 6-1. Ordførerens myndighet og oppgaver
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte
organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren
likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt
medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget representere seg i
de organene som han eller hun ikke er medlem av.
§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte
organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve
denne retten på sine vegne.
§ 24-3. Revisors møterett, opplysningsplikt mv.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten gjelder
likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.
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