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BAKGRUNN 

Den 11. juni 2018 vedtok Stortinget ny kommunelov. Et viktig mål med den nye 

kommuneloven har vært å styrke det kommunale selvstyret. Det skjer blant annet gjennom 

formålsbestemmelsen, en utrykkelig lovfesting av det kommunale selvstyret og gjennom 

lovfestede prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter og det kommunale 

selvstyret. Samtidig som det lokale selvstyret styrkes stilles det også nye krav til kommunene 

med hensyn til økonomiforvaltning, internkontroll og eierskapsmeldinger med videre.  

 

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet fremkommer i § 23-2 i den nye kommuneloven.  

Kontrollutvalget 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 eller fylkestinget når utvalgets 

saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve 

denne retten på sine vegne.   

 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen 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 

eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke 

gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet.» 

 

VURDERING 

Slik det fremkommer av bestemmelsen ligger det til kontrollutvalget at de kan kreve å få 

innsyn i det som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.  Bl.a innsyn i dokumenter, 

redegjørelser mv. Det er også presisert at taushetsplikt ikke er til hinder for å gjennomføre 

kontrolltiltak etter dette leddet.  

 



 

Sekretariatet foreslår slikt 

 

VEDTAK: 

Kontrollutvalget viser til bestemmelsen om innsyn i den nye kommuneloven, og tar dette til 

orientering 

 

 

 

 

Svolvær, 12.02.2019 

 

Edel Åsjord 


