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BAKGRUNN 

 

Det gis her en oppsummering av de viktigste regler som legger føringer for kontrollutvalgets 

ansvars-og myndighetsområde. Det er gitt ytterligere presisering av oppgavene i Forskrift for 

kontrollutvalg og revisjon som ble vedtatt 17. juni, med ikrafttredelse «Fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019–2023». Det vil si at det er de nye bestemmelsene som kontrollutvalget nå 

skal jobbe etter. Det blir derfor gitt en presentasjon i møte hvor man mer spesifikt går inn på 

Kontrollutvalgets og sekretariatets oppgaver mv. 

 

Oppsummert kan vi lese følgende fra ny kommunelov :  
1Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) 
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) 
det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) 
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) 
vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal 

behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten 

på sine vegne. 

                                                           

1 § 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet. Ny kommunelov 

 



Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å 

gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen . 

Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i 

kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet. 

 

 

VURDERING 

Det vil være ulike behov for opplæring. En del kommuner tilbyr folkevalgtopplæring til nye 

medlemmer av kommunestyre, kontrollutvalg mv. På første møte i nyvalgt kontrollutvalg i 

Ringebu vil det bli gitt en introduksjon til kontrollutvalgets ansvarsområde, og på hvilken 

måte kontrollutvalget skal opptre i ulike saker. Presentasjonen vil bli to – delt da sekretariatet 

vil gi en presentasjon av kontrollutvalgets ansvar og myndighetsområde, mens Revisor ved 

BDO vil gi en presentasjon av revisjonens rolle og arbeidsområde.  

 

Det legges opp til en diskusjon i kontrollutvalget om behov for opplæring, deltakelse på 

Kontrollutvalgskonferansen 2020, samt om det kan være interesse for evnt felles opplæring 

for kontrollutvalgene i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron.  

 

Saken legges frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.  

 

 

Svolvær 25.11.19 

    Sekretariatet v/ Edel Åsjord  


