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Reglement for høringer i Nordland fylkestings kontrollutvalg 

 

 

 § 1 Virkeområde og formål 

1. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et 

møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er 

innkalt/anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde. 

 

2. Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov i kontrollsaker og 

en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes/anmodedes rettssikkerhet 

ivaretas. 

 

3. Kontrollutvalgets høringer skal avholdes i henhold til dette reglementet. Reglementet skal 

vedtas av fylkestinget. 

 

§ 2 Forberedelse av høringen 

1. Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak. 

Høringen skal i utgangspunktet være åpen. Dørene skal lukkes dersom det fremkommer 

taushetsbelagte opplysninger eller det er tale om en personalsak. 

 

2. Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et særskilt saksforberedende møte. I dette møte 

går kontrollutvalget gjennom de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre 

utspørringen mest mulig effektiv. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen. 

 

3. Under det saksforberedende møte beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som 

hovedutspørrer under høringen. Valget av hovedutspørrer bør skje ut fra hensynet til å få 

saken allsidig belyst. Dersom kontrollutvalgets leder velges som hovedutspørrer, velger 

kontrollutvalget ny møteleder og nestleder. 

 

§ 3 Den anmodedes stilling 

1. Eksterne deltakere som er anmodet om å møte skal varsles så tidlig som mulig og gis best 

mulig informasjon i anmodningen, bl.a. opplysninger om møtetid, møtested, formål, temaer, 

avklaring om åpen eller lukket møte, øvrige eksternt anmodede deltakere, rettigheter m.v. 

Kopi av dette reglementet skal vedlegges anmodningen. 

 

2. Eksterne deltakere avgjør selv om de ønsker å møte i høring, samt hvilke spørsmål de ønsker 

å svare på dersom de møter. Den anmodede/innkalte har anledning til å møte med 

rådgiver/bisitter. Den som møter har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. 

Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen. 

 

3. Det skal opplyses at høringen i utgangspunktet skal være åpen, og at det skal tas referat.  

 

4. De som møter skal ha tilgang på kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om 

taushetsplikt tilsier annet. 

 

5. Dersom det er spørsmål som ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt 

taushetsplikt, bør den som møter anmodes til å gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. 

Den som møter kan anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for 

lukkede dører. Dersom det fremsettes en slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte 

høringen, og behandle spørsmålet i lukket møte. 
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§ 4 Fylkesrådets rolle, ansvar og rettigheter  

1. Dersom en eller flere tjenestemenn i Nordland fylkeskommune ønskes innkalt til 

kontrollhøringen, skal innkallingen formelt rettes til fylkesrådsleder. Fylkesrådet har i slike 

tilfeller rett og plikt til å være representert under kontrollhøringer, og avgjør selv hvilke (n) 

fylkesråd (er) som møter, samt hvilke øvrige tjenestemenn som eventuelt skal møte. 

 

2. Alle spørsmål fra kontrollutvalget skal i slike tilfeller formelt rettes til fylkesrådet, som 

velger hvem som skal svare. Dersom det ansees nødvendig, kan det unntaksvis likevel stilles 

spørsmål direkte til innkalte tjenestemenn. Fylkesrådet har i så fall anledning til å 

kommentere svaret fra tjenestemannen. 

 

3. Fylkesrådets uttalelse skal dessuten innhentes til kontrollutvalgets endelige rapport, før 

rapporten oversendes fylkestinget jf. Kommuneloven § 77.6.  

 

§ 6 Gjennomføring av høringen 

1. Møteleder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som 

gjelder. Lederen har ansvaret for å fordele ordet mellom kontrollutvalgsmedlemmene og for 

at høringen gjennomføres i henhold til dette reglementet. Når møteleder skal stille spørsmål, 

bør møteledelsen overlates til nestleder/valgt nestleder. Møtelederen skal påse at 

spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den anmodede/innkaltes 

rettssikkerhet ivaretas.  

2. Før kontrollutvalget starter sin utspørring skal den som har møtt få anledning til å gi en 

fremstilling av saken innenfor et begrenset tidsrom. Møteleder kan utvide den 

anmodede/innkaltes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.  

3. I tillegg til hovedutspørrer kan de andre medlemmene av kontrollutvalget kreve taletid. 

Denne kan begrenses i tid etter kontrollutvalgets egen beslutning.  

4. Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får 

kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette.  

5. Møteleder kan åpne for korte og direkte oppfølgende spørsmål fra kontrollutvalgets 

medlemmer. Slike oppfølgingsspørsmål inngår ikke i eventuelt tilmålt tid etter tredje ledd.  

6. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under 

høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette 

inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd 

eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.  

7. Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal 

behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette 

for lukkede dører. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede 

dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til 

opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.  

 

8. Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Utvalget avgjør i møte 

hvordan opplysninger som fremkom under høringen skal følges opp.  

 

9. Det skal føres referat fra høringen.  

 

§ 7 Kunngjøring 

1. Åpne høringer skal kunngjøres. 

 

 

 


