VEDTEKTER
for
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI)

1. Innlandet fylkeskommune, kommunene Øyer, Lillehammer og Gausdal regulerer med disse
vedtekter et interkommunalt samarbeid om sekretærbistand for virksomhetenes kontrollutvalg.
Samarbeidet kalles Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.
2. Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet har som formål å bistå kontrollutvalgene og sørge for
sekretærbistand i h.h.t. Kommuneloven § 23-7 til de respektive kontrollutvalgene.
Sekretariattjenesten skal til enhver tid tilfredsstille kontrollutvalgenes behov. Sekretariatet skal
påse at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes
vedtak blir iverksatt.
3. De ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet ansettes i Innlandet fylkeskommune og skal
ha sine kontorplasser der (Overført fra samarbeidsavtalen).
4. Lovgrunnlaget
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet skal være et interkommunalt samarbeid i henhold til
kommunelovens § 27 med Innlandet fylkeskommune som kontorkommune, og hvor
deltagernes ansvar er delt.
5. Samarbeidet ledes av et styre som består av 4 medlemmer med varamedlemmer fra hver enkelt
deltaker i samarbeidet. Styret oppnevnes av de respektive kommunestyrer og fylkesting.
Styrets funksjonstid følger valgperioden. Styret skal hvert år utarbeide et budsjettforslag som
skal fremlegges for de enkelte kommunestyrer og fylkesting for godkjenning (overført fra
samarbeidsavtalen).
6. Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet skal yte tjenester til det enkelte kontrollutvalg til
selvkost (endret fra: Tjenester som samarbeidet yter det enkelte kontrollutvalg godtgjøres etter
selvkost). Kostnadene ved samarbeidet fordeles etter følgende fordelingsnøkkel: Innlandet
fylkeskommune 70 % og de tre kommunene samlet 30 %. Innlandet fylkeskommune dekker
løpende kostnader til IKT (inkl. support), arkiv (inkl. support) og kontorrekvisita (overført fra
samarbeidsavtalen). Netto driftskostnader for øvrig refunderes Innlandet fylkeskommune med
en halvpart to ganger i året (30.06 og 31.12) (overført fra samarbeidsavtalen). Ved eventuell
inntreden av nye deltakere i samarbeidet, skal fordelingsnøkkelen endres.
7. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan gjøres av de respektive kommuner/fylkeskommune etter forslag fra
styret.
8. Oppløsning, uttreden og oppsigelser
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom fylkestings/-kommunestyrevedtak. Frister og
bestemmelser om opphør framkom i tidligere kommunelovens § 27. Ved eventuelt opphør
skal fylkeskommunen/ kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel for kostnader fordele
aktiva og eventuelt ansvar. Den enkelte kommune/ fylkeskommune kan med ett års skriftlig
varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeidet og kreve seg utløst av det.
9. Ikrafttreden
Vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet) skal vedtas i alle deltakerkommunene.
De første vedtektene tredde i kraft 1.1.2005. Siste revidering skjedde sommeren 2020.
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