
Kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget. 

Sammensetning: 

Kontrollutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer og personlige varamedlemmer 

valgt av kommunestyret for kommunevalgperioden. Lederen kan ikke være medlem 

av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.  

For øvrig gjelder reglene i kommuneloven § 23-1.  

Ansvarsområde: 

OPPGAVER: 

Utvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap 

blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med gjeldende lov, forskrift og 

god kommunal revisjonsskikk. 

Utvalget skal bl.a. påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Utvalget skal minst en 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjon, jf. kommuneloven §§ 23-2, 23-3. 

Kontrollutvalget skal utføre følgende særskilte oppgaver:  

a) Utarbeide en årsrapport for sin virksomhet, som legges frem for kommunestyret. 

b) Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen - 

kontrollutvalgets forslag til  budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

c) Avgi uttalelse om kommunens og foretakenes årsregnskap før det vedtas i 

kommunestyret. 

d) Rapportere til kommunestyret der dette er regulert i lov og forskrift, og i tilfeller 

der utvalget finner det hensiktsmessig at kommunestyret blir holdt orientert og gitt 

mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

e) Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av 

kommunestyret. 

f) Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i 

forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 



g) Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning av 

revisor, blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner. 

INNHENTING AV OPPLYSNINGER:  

Utvalgets behov for innhenting av opplysninger om forhold som er eller med en viss 

sannsynlighet vil bli registrert som sak for utvalget, skal foretas av sekretariatet eller 

av revisor. 

Dersom spesielle forhold tilsier det, innhentes de nødvendige opplysninger av 

utvalget selv etter vedtak. 

GRANSKNING:  

Kommunestyret kan vedta/pålegge utvalget å iverksette granskning. Ordfører 

fremmer slike saker overfor kommunestyret. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan 

slike krav reises direkte i kommunestyrets møter. Minst en tredjedel av 

kommunestyrets medlemmer må ha stemt for et forslag om oversendelse. Krav om 

granskning skal begrunnes og om mulig dokumenteres. 

BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND 

Sakkyndig bistand kan benyttes i samråd med revisor, og etter at det finansielle 

ansvaret for, og kostnadene for denne bistand, er avklart med revisor og rådmannen. 

Innstillende myndighet: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor 

kommunestyret har avgjørelsesmyndighet. 

Beslutningsmyndighet: 

Kontrollutvalget har ingen beslutningsmyndighet utover det som fremgår av pkt. om 

"Ansvarsområde".  

 


