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Dato: 16.11.2015 kl. 08:00  
Sted: Møterom Dammen, Rælingen rådhus  
Arkivsak: 15/00020  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon 67 93 45 82, mobiltelefon 
90 11 88 74 eller e-post kjnord@lorenskog.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, jfr. kommunelovens § 31. 
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Saker til behandling 

32/2015 Presentasjon 
 
Arkivsak-dok. 15/00173-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 16.11.2015 32/2015 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Tas til orientering 
 
 
Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 14. oktober 2015. Det ble 
foretatt omvalg av kontrollutvalg i kommunestyrets møte den 28. oktober 2015 i 
forbindelse med utskifting av varamedlem. 
 
Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmene presenterer 
seg selv og sekretær presenterer sekretariatet. 
 
 

Tilbake til saksliste 
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33/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00173-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 16.11.2015 33/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Kommunelovens § 77
2. Kontrollutvalgsforskriften

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på 
kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77. Det vises til 
vedlegg 1. Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner. Det vises til vedlegg 2. 

I dette første møte er det ikke tenkt at man skal gå dypt inn i lovbestemmelser. 
Sekretariatet har forberedt en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold 
omkring utvalgets rolle og oppgaver. Det er planlagt et halvdags seminar i januar for 
alle kontrollutvalgsmedlemmer der en tar for seg utvalgets oppgaver i forbindelse 
med regskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollutvalgshåndboka vil bli utdelt i møtet. 

Tilbake til saksliste 
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34/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00173-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 16.11.2015 34/2015 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokollen underskrives rett etter møteslutt og underskrives av møteleder 
 
 
Saksframstilling: 
Innkalling og protokoll blir fra og med denne perioden kun sendt elektronisk. 
Innkalling sendes en uke før møtet. 
 
Sekretær skriver protokoll i møtet slik at den kan gjennomgås og underskrives rett 
etter møteslutt. Med denne praksis kan særutskrifter sendes rett etter møtet. Det må 
velges hvem som skal underskrive protokollen. Møteleder skal underskrive. I forrige 
perioden ble protokollen kun underskrevet av møteleder. 
 
 

Tilbake til saksliste 
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35/2015 Møteplan 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00173-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 16.11.2015 35/2015 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 
Tirsdag 9. februar  
Tirsdag 5. april 
Tirsdag 10. mai 
Tirsdag 7. juni 
Tirsdag 13. september 
Tirsdag 18. oktober 
Tirsdag 13. desember 
 
Møtene starter kl. 08.00 
 
 
Saksframstilling: 
Det er for 2016 foreslått 7 møter. Det er 2 flere enn i 2015. Årsaken til dette er at 
utvalget i 2016 skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og plan 
for gjennomføring av selskapskontroll. Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på 
en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 
på de ulike sektorer og virksomheter. Plan for selskapskontroll skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll 
med de ulike selskapene.  
 
Det er således 2 overordnede analyser og 2 planer som skal utarbeides. Plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll skal behandles i kommunestyret 
innen utgangen av 2016. Utarbeidelsen av de overordnede analyser er tenkt lagt opp 
som en prosess i utvalget, over flere møter. 
 
I forrige periode startet utvalget sine møter kl. 08.00. 
 
 

Tilbake til saksliste 
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36/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00229-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rælingen kontrollutvalg 16.11.2015 36/2015 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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11 >. LOVDATA 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner 


Dato 


Departement 


Publisert 


Ikrafttredelse 


Sist endret 


Endrer 


Gjelder for 


Hjemmel 


Kunngjort 


Rettet 


Korttittel 


Kapitteloversikt: 


Kap. I. Virkeområde(§ I) 


FOR-2004-06-15-905 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


I 2004 hefte 7 


01.07.2004, 01.01.2005, 01.11.2007 


FOR-2013-06-13-613 fra 01 07.2013 


FOR-1993-01-13-4044 


Norge 


LOV-1992-09-25-107-§77 


22.06.2004 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. 


Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer(§§ 2 - 3) 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver(§§ 4 - 5) 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon(§§ 6 - 8) 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon(§§ 9 - 12) 


Kap. 6. Selskapskontroll(§§ 13 - 15) 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget(§§ 16 - 18) 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat.(§§ 19 - 20) 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler(§§ 21 - 22) 


Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25 . 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11 . 
Endringer: Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557, 6 des 2012 nr. 1151 , 13 juni 2013 nr. 613 . 


Kap. 1. Virkeområde 


§ 1. Virkeområde 


Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar og oppgaver, 
regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. 


Side I a\ 


Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer 


§ 2. Valg og sammensetning 


Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 
og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og 
fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 


Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 


Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 


1s://lovdata.no/dokument/SF /forskrift/2004-06-15-905 21.10.20 
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§ 3. Utskifting av medlemmer 


Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett 
eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver 


§ 4. Tilsyn og kontroll 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 
møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 


Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 
folkevalgte organer. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft I jan 2013). 


§ 5. Innhenting av opplysninger 


Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 
bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 


Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til 
revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av revisjonen. 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 


§ 6. Regnskapsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 


§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 


Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 
før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 


§ 8. Opp/ olging av revisjonsmerknader 


Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner§ 4, skal 
kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 


Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 


§ 9. Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
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forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 


Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller 
fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 


§ 10. Planfor gjennomforing av forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 
virksomheter. 


§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 
8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 


§ 12. Oppfolging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter 
om forvaltningsrevisjon følges opp. 


Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


Kap. 6. Selskapskontroll 


§ 13. Selskapskontroll 


Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 
sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas 
av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 


Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1jan2013). 


§ 14. Selskapskontrollens innhold 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er 
omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 
i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 


Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner kap. 3. 


§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 


Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket 
innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens 
eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten. 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. 


Side 3 a\ 


Js://lovdata.no/dokument/SF /forskrift/2004-06-15-905 21.10.20 







rskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - Lovdata 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget 


§ 16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 


Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 


Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 


§ 17. Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse 


Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. 


Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, foretar kontrollutvalget ansettelse, suspensjon, 
oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når slik myndighet ikke er delegert til revisor. 


§ 18. Budsjettbehandlingen 


Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 


Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 
budsjett for revisjonen. 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. 


§ 19. Saksbehandling. Mote- og talerett i kontrollutvalgets moter 


Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og 
kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor( er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de 
saker som skal behandles samt saksdokumenter. 


Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 
tilsettingsforhold behandles. 


0 Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557 (i kraft I juli 2011 ), 13 juni 2013 nr. 613 (i kraft I juli 2013) 


§ 20. Sekretariat 


Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredstiller utvalgets behov. 


Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 
blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som 
utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller 
fylkekommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 
fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av 
kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 


Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde 
ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft I jan 2013 ). 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler 


§ 21. Ikrafttredelse m.m. 


>s://lovdata.no/dokument/SF /forskrift/2004-06-15-905 
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Forskriften trer i kraft fra I. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar 1993 nr. 4044 om 
kontro li utvalg. 


Bestemmelsen i § 2 annet ledd med krav om at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyret eller fylkestingets medlemmer trer i kraft fra I. november 2007. 


Bestemmelsen i § 20 om sekretariatet trer i kraft fra I. januar 2005. 


§ 22. Overgangsregler 


Kravet i § I 0 om at kontrollutvalget senest ett år etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, skal 
vedta en plan for forvaltningsrevisjon, gjelder først fra ny valgperiode starter I. november 2007. I inneværende 
valgperiode skal slik plan være utarbeidet innen 31. desember 2005. Tilsvarende gjelder for kravet i § 13 om at 
kommunestyret eller fylkestinget senest innen utgangen av året etter at det er konstituert skal utarbeide en plan for 
selskapskontroll. 


Fram til I. januar 2005 kan kommunens revisor utføre saksutredning og sekretærbistand for kontrollutvalget. 


Js://lovdata.no/dokument/SF /forskrift/2004-06-15-905 
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Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 


§ 77.Kontrollutva/get 


1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 


den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre 


medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, 


og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 


kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i 


kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 


2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 


formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 


med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller 


fylkeskommunen . 


3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 


4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 


betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 


forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 


systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 


fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før 


en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt 


administrasjonssjefen til uttalelse. 


7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve 


enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 


nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 


8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 


9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 


10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og 


saksbehandling mv. 


Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kr. 1 juli 2004, nr. 1 tredje punktum 1 nov 2007 iflg. res. 18 juni 


0 
2004 nr. 915), endret ved lover 14 jan 2011 nr. 1 (ikr. 1 juli 2011 iflg. res. 14 jan 2011 nr. 38), 8 feb 


2013 nr. 7 (i kr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144). Endres ved lov 8 feb 2013 nr. 7 (i nr. 2, ikr. 1 


nov 2015 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144). 





