
Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver

Ulike metoder for kontroll/Hva er en 
sak for kontrollutvalget – og hva er 

ikke en sak
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Virkemiddeltrappen



Orienteringer

Kontrollutvalget kan be rådmannen om å orientere om saker og 
aktuelle tema i kontrollutvalget. 



Følge opp tilsyn fra andre

Det føres statlig tilsyn med kommunene på en rekke ulike 
områder.  



Virksomhetsbesøk

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen kan 
kontrollutvalget gjennomføre virksomhetsbesøk.



Undersøkelser

Kontrollutvalget kan også bestille mindre undersøkelser fra 
revisjonen, eller sekretariatet. 



Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.



Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og 
forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 
eierstyring.



Høring

Høringer blir brukt i enkelte tilfeller for å få belyst komplekse saker. 
Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar 
muntlige forklaringer fra personer som utvalget selv ber om å komme, 
eller som selv ønsker å få legge fram opplysninger for kontrollutvalget.



Granskning

En granskning er en undersøkelsesform som kontrollutvalg kan 
iverksette i ekstraordinære situasjoner, som for eksempel i forbindelse 
med mistanke om korrupsjon, trakassering og andre alvorlige forhold.



Ulike type saker 

Lovpålagte saker

Planlagte saker

Uplanlagte saker



Innspill til saker fra andre          
(uplanlagte saker) 

Innspill fra kommunestyret
Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene
Henvendelse fra innbyggerne
Varslinger
Referater om eksterne tilsynssaker



Hva er en sak for kontrollutvalget

 Saken må ligger innenfor kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 
kontroll

Kontrollutvalget har en plikt til å behandle de saker som kommer fra kommunestyret eller der det framgår av 
lov og forskrift 

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for utvalget. 

Kontrollutvalget selv som vurdere om det vil behandle forespørselen eller ikke. 



Hva er ikke en sak for kontrollutvalget

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltvedtak 
 Fokuset bør være på systemkontroll
 Ikke overprøve politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak
Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen
 Forhold som kan tale for å vente med undersøkelser: 

o Saken er under administrativ eller politisk behandling 
o Saken er oversendt fylkesmannen 
o Fylkesmannen er i gang med tilsyn på samme område
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