
Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver

Arbeidet i kontrollutvalget



Den kommunale egenkontrollen

• Kommunal forvaltning har de siste årene økt betydelig i kompleksitet



Et felles ansvar for egenkontrollen

• Kontrollutvalget og rådmannen er partnere – ikke motparter – i 
kommunens egenkontrollarbeid.



Kontrollutvalget er ikke en arena for 
partipolitikk

• Kontrollutvalget kan behandle ethvert forhold 
ved kommunens virksomhet

• Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske 
vedtak 



Hvordan kan kontrollutvalget føre kontroll?

• Orienteringer
• Forvaltningsrevisjon
• Regnskapsrevisjon
• Eierskapskontroll



Møteplikt/Møterett 

• En av de mest grunnleggende rettigheter og plikter en har som folkevalgt, 
er retten og plikten til å møte og å delta i organets saksbehandling og 
avgjørelser.

• Utvalget har krav på få fri fra arbeid pga. møteplikt i kontrollutvalget. 

• Eventuelt forfall må være gyldig, og skal meldes så snart som mulig slik at 
varamedlem kan innkalles i tide. Gyldig forfall kan eksemplifiseres ved 
sykdom eller vektige velferdsgrunner.

• Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

• Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget 



Forberedt til kontrollutvalgsmøter

Kontrollutvalget må være godt forberedt til utvalgsmøtene.
Utvalget må være orientert om:
• Møteplan
• Lese sakspapirer
• Spørre sekretariatet hvis noe er uklart
• Si ifra om evt. forfall i god tid



Kontrollutvalgets møter  

• Kontrollutvalgsleder åpner møtet med å spørre om det er noe 
merknader til innkalling eller sakslisten.

• Orientering fra rådmann
• Kommunens revisor er vanligvis til stede i møte og orienterer om sine 

saker.
• Sekretær er alltid til stede i kontrollutvalgets møter.
• Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møter



Kontrollutvalgets møter forts. 

• Kontrollutvalget kan i utgangspunktet ta opp et bredt spekter av 
saker.

• For at kontrollutvalget skal fungere som et aktivt kollegium, er det 
viktig at alle medlemmene bidrar til og engasjerer seg i 
kontrollutvalgets arbeid.



Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid

• Hjemmeside: www.rokus.no

http://www.rokus.no/
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