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Kommunens egenkontroll

forebygge risiko for 
misligheter  

styrke tilliten til 
kommunen

kommunale oppgaver 
utføres til beste for 
innbyggerne

bedre kontroll med 
iverksetting av vedtak

hensiktsmessig bruk 
av fellesskapets 
ressurser

bedre 
økonomistyring

bedre etterlevelse av 
lovkrav 

GOD 
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KAN SIKRE AT:



    

Styrket egenkontroll

De viktigste endringene i den nye kommuneloven:

• Flere medlemmer i kontrollutvalget 
• Tydeliggjøring i reglene om forvaltningsrevisjon
• Utvidelse av regnskapsrevisors ansvar og oppgaver
• Ny og bedre internkontrollbestemmelse
• Rapport til kommunestyret om internkontroll og tilsyn
• Krav om eierskapsmelding
• Økt innsynsrett overfor private leverandører



    

Eierskapskontroll - bakgrunn
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• Kom inn i kommuneloven 2004
• Mer kompleks og fragmentert kommunal sektor – økende grad av 

selskapsorganisering
• Enda flere selskaper nå enn da
• Tidligere ingen kvalifikasjonskrav til den som utførte kontrollen. Ny 

kommunelov sier at revisor skal utføre kontrollen



    

Eierskapskontroll – ansvaret (§ 23-2)
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Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll) 



    

Eierskapskontroll – verktøy (§ 23-6)
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Innsynsrett og foreta undersøkelser (også inspeksjon) i "heleide 
selskaper"

Møte på generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer. 
KMD: Kommunen skal innkalle

Innsynsrett og foreta undersøkelser også i virksomheter som utfører 
oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen – men bare 
det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten er oppfylt.



    

Eierskapskontroll – planlegging (§ 23-4 andre ledd)
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er 
konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for eierskapskontroll.



    

Eierskapskontroll – innhold (§ 23-4 første ledd)
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Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i 
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.



    

Eierskapskontroll – grensen mot forvaltningsrevisjon
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Tidligere evalueringer viste sammenblanding – eierskapskontroller 
som (til dels) også var forvaltningsrevisjon

Prinsipielt to ulike kontrollformer

Grensen var viktigere tidligere

Kontrollutvalget bør være bevisste og presise i sin bestilling – og 
revisor må bidra til klarhet
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