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Kommunestyret som tilsynsorgan  
 

I tillegg til å være det øverste ansvarlige 

forvaltningsorganet i kommunen, har 

kommunestyret også det øverste 

kontroll- og tilsynsansvaret for den 

kommunale virksomheten. 

Kontroll og tilsyn med egen forvaltning 

er viktig for at innbyggerne skal ha tillit 

til det politiske systemet og den 

kommunale tjenesteproduksjonen. 

 

I kontroll- og tilsynsansvaret ligger et 

overordnet ansvar for å sikre at  

 kommunal virksomhet skjer i 

tråd med gjeldende lover, regler, 

planer og vedtak  

 at vedtatte mål blir nådd  

 at endringer blir gjennomført 

ved avvik. 

 

Behovet for kontroll og tilsyn har økt i 

takt med vekst i kommunal sektor. 

Kommunen har flere og større oppgaver 

enn før, og aktiviteten er mer 

uoversiktlig.  

 

Kontrollutvalget (KU) 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets 

redskap i kontrollarbeidet. KU er et 

lovfesta, obligatorisk utvalg, og har som 

oppgave å utføre kontroll og tilsyn på 

vegne av kommunestyret. Kun 

kommunestyret kan gi KU instrukser og 

oppdrag, og KU skal rapportere 

resultatene av sitt arbeid til 

kommunestyret. 

 

Minst ett medlem i KU skal også være 

medlem av kommunestyret for å sikre 

god kontakt mellom oppdragsgiver og 

kontrollorgan. Kommunestyret kan velge 

nytt KU dersom utvalget ikke fungerer. 

 

KU kan i prinsippet føre tilsyn med alle 

organ underlagt kommunestyret: 

politiske utvalg, ordfører, rådmann, 

administrasjon og kommunale selskap. 

 

Det er viktig at KU kan opptre nøytralt, 

og det er derfor strenge regler for hvem 

som kan bli valgt inn i KU.  

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 

KU har et generelt tilsynsansvar, og kan ta opp alle forhold ved den kommunale 

virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. KU kan derimot ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er gjort av folkevalgte organ i kommunen. 

 

Lovpålagte oppgaver: 

 Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 Sette i gang, rapportere, og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. 

Kontrollutvalgets arbeidsform 

KU kan kreve en hver opplysning, utredning eller et hvert dokument i kommunen, 

uhindret av taushetsplikt, og gjøre alle nødvendige undersøkelser for å gjennomføre 

oppgavene sine. Reglene om taushetsplikt etter forvaltningsloven gjelder også for KUs 

medlemmer. 

 

KU har vedtatt at de skal ha møter for åpne dører. Ordfører og kommunens revisor har 

møte- og talerett. 

 

Leder og nestleder i KU har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra KU er oppe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti 

Fellesliste SP/V/TVL/H  Fellesliste SP/V/TVL/H  

Berulf Vaagan, leder V 1. Pål Wålen H 

Arnhild Baukhol TVL 2. Bjørg Dalberg Karlstad TVL 

    

Arbeiderpartiet  Arbeiderpartiet  

Morten Langset AP 1. Bjørn Moastuen AP 

Reidun Knuts AP 2. Eva Bystadhaugen AP 

Einar Widme AP 3. Laila Røen AP 

 

 
E-post medlemmer: 

Berulf.Vaagan@ringebu.kommune.no 

Arnhild.Johanne.Baukhol@ringebu.kommune.no 

Morten.Langset@ringebu.kommune.no 

Reidun.Knuts@ringebu.kommune.no 

Einar.Widme@ringebu.kommune.no 

 

 

Revisor: 

BDO AS 

 

Sekretariat 

Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors 

Tlf: 413 38 364 

E-post: iselfors@online.no 

Kontrollutvalgets arbeidsform, forts. 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for hele 

valgperioden. I planen er det listet opp problemstillinger som kontrollutvalget prioriterer å 

gripe fatt i i perioden. Utvalget kan likevel ta opp saker utenom planen dersom det får 

informasjon som krever videre undersøkelser. Slik informasjon kan komme fra politikere, 

ansatte, brukere, innbyggere, og media. En sak skal alltid godkjennes i kommunestyret før 

igangsetting. 

 

KU er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på enkeltsaker. 

 

KU har et eget sekretariat, som er utvalgets operative del. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 

utføres av kommuneadministrasjonen eller kommunens revisor. 
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