
Syvende del. Egenkontroll 
Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 
§ 22-1.Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til 
orientering eller avgjørelse. 

Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre 
folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 
 

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet 
§ 23-1.Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer  

og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et  

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på 
nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene 
velges på nytt. 
 
§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av s 

elskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 



d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,  
blir fulgt opp. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når 
utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 
utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at 
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 
 
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

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

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

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. 

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. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 



Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,  

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 
§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene 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 dem som utfører revisjon for kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være  
sekretær  for kontrollutvalget 

b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen  

eller fylkeskommunen. 

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 



Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Kapittel 24. Revisjon 
§ 24-1.Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
 
§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i 
samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 
kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle 
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å 
utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor 
og begrensninger i revisors taushetsplikt. 
 
§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett 
i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold 
behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i 
kommunestyret eller fylkestinget. 



Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller 
fylkeskommunen som han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et 
medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av 
kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 
 
§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel. 
 
§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og 
forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir 
dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en 
betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som 
følge av misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 
 
§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen  

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 



Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller 
hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere 
klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt 
opp. 
 
§ 24-8.Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller 
fylkestinget senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet 
eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om 
årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov  

og  forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende  

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt 
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor 
mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er 
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 
 
§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på 
tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor. 



Kapittel 25. Internkontroll 
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
 
§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 
tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om 
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
 

Kapittel 26. Eierstyring 
§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter  

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende  

interesser  i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
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