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Trondheim kommune
Saksutredning:
Kontrollkomiteen gjennomførte 13.09.07 høring om utfyllingen av Grilstadfjæra. Evaluering av høringen ble
behandlet i komiteens møte 29.11.07, og det ble da besluttet at det skulle innarbeides et eget punkt om
høring i reglementet for kontrollkomiteen, idet en høring initiert av kontrollkomiteen er av en noe annen art
enn de høringer som gjennomføres av de øvrige bystyrekomiteene, jf. reglement for bystyrekomiteene
punkt 5.2. Under planleggingen av høringen ble det derfor behov for å se på Stortingets reglement for
åpne høringer
Vedlagt følger forslag til endret reglement for kontrollkomiteen, hvor bestemmelsene om åpne høringer er
inntatt i § 11. Ved innarbeidelsen av bestemmelsen er erfaringene fra høringen om Grilstadfjæra hensyntatt.
Komitemedlemmene ga gode tilbakemeldinger på arbeidet som ble gjort forut for høringen. De følte at
bakgrunnsmaterialet ga god innsikt i saken, og de følte at de var godt forberedt. Komitemedlemmene
mente også at selve høringen var effektiv og vellykket. Det ble derfor ansett som hensiktsmessig å ta
utgangspunkt i Stortingets reglement for åpne høringer, vedtatt av Stortinget 11.06.01, samt Stortingets
forretningsorden § 21 ved utarbeidelse av reglene for åpne høringer i kontrollkomiteen i Trondheim
kommune.
Høringen om Grilstadfjæra ble avholdt for lukkete dører, men ved evalueringen ble det vurdert at den beste
løsningen er at høringene som utgangspunkt er åpne.
Det er også foretatt øvrige endringer. De fleste er av redaksjonell karakter, men det er verdt å nevne at det
nå under § 4 er henvist til kommuneloven § 77 nr. 2 hvor det fremgår hvem som er utelukket fra valg til
kontrollkomiteen.

Konklusjon
Saken oversendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reglement for kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteens sekretariat, 04.01.08

Monica Grøtte
Sekretariatsleder
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Rådgiver
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