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BAKGRUNN 

Tidligere kommunelov § 80 

Viser til tidligere  kommunelov, § 80 at selskaper ihht denne paragraf gir kommunens kontrollutvalg 

rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige 

leder som fra styret og den valgte revisor. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget 

og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

Når det gjelder hvilke selskaper som hører under kommunelovens § 80 så er dette nærmere definert 

som : «interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27 og 

i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer»  

 

Kommunestyret kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av 

kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes 

kommunens kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være 

tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. 

Kontrollutvalget hadde dette tema under sak 30/17 tidligere. 

Ny kommunelov § 23-6 

I den nye kommuneloven er innsyn og undersøkelser i selskaper regulert i § § 23-6. Det følger 

av bestemmelsen at «kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å 

gjennomføre sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b interkommunale politiske råd 

c kommunale oppgavefellesskap 

d) 

  aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre  

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den 

valgte revisoren for selskapet.» 

 



 

Det følger også av bestemmelsen at kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten 

hvis det er nødvendig. 

«Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 

første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 

gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 

kommunen eller fylkeskommunen.  

Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke 

om kontrakten blir oppfylt.» 

 

VURDERING 

Slik det fremkommer av kommunelovens § 23-6  har kontrollutvalget en rett til å kreve å få 

innsyn i de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre sin oppgave. Hvilke 

selskaper dette gjelder finner vi fra bokstav a) tom d). I den nye kommuneloven er det gitt en 

presisering i hvilke typer selskaper som retten gjelder i.  

 

Det tilligger kommunestyret å fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen 

av kommunens  interesser i disse selskaper og om hvilke dokumenter mv som skal oversendes 

KU.  

 

Sekretariatet foreslår slikt 

 

VEDTAK: 

Kontrollutvalget ber kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper og hvilke dokumenter som kan oversendes 

kontrollutvalget.  

 

 

 

Svolvær, 12.02.2019 

 

Edel Åsjord 


