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eINFO 21/1 – Kommuneloven § 23-5 Rapportering til kommunestyret 
eller fylkestinget 
 
NKRF viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar på henvendelser fra 

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) og Forum for 

Kontroll og Tilsyn (FKT) om tolkning av kommuneloven § 23-5 Rapportering til 

kommunestyret eller fylkestinget, se vedlegg.   

  

Departementet konkluderer med at kommuneloven § 23-5 Rapportering til 

kommunestyret eller fylkestinget innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til 

å uttale seg om de sakene kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret etter 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 3, 4 og 5. Hensikten med denne retten er 

at saken skal være mest mulig opplyst før kontrollutvalgets behandling.  

  

Her vil NKRF bemerke at dette gjelder de sakene som bærer preg av rapportering. Vår 

tolkning av dette er slik:  

  

Om forskriften § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

 

• Slik vi oppfatter det, er kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapene og 

årsberetningene ikke rapportering til kommunestyret, og derfor ikke noe 

kommunedirektøren skal uttale seg om.   

• Vi oppfatter det slik at hvis kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret at 

regnskapsrevisors påpekninger ikke er fulgt opp, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg om dette før kontrollutvalget behandler saken.   

  

Om forskriften § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller  

 

• Dette må tolkes som at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg 

til saken med forvaltningsrevisjonsrapport – i tillegg til muligheten til å uttale seg til 

utkastet til rapport eller i tillegg til at foretaket, aksjeselskapet eller det 

interkommunale selskapet har uttalt seg (tilsvarende for eierskapskontroll) (jf. 

forskriften § 14).  

  

Om forskriften § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak om revisjoner og eierskapskontroller  

 

• Dette tolkes som at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg når 

kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om kommunestyrets vedtak er fulgt 

opp – og at dette skal skje før kontrollutvalget behandler saken.  

  

Når det gjelder valg av revisjonsordning og revisor, valg av sekretariat for 

kontrollutvalget og budsjettforslag for kontroll og tilsyn, skal kommunedirektøren ikke gis 

anledning til å uttale seg til disse.  Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg 

til årsmeldingen for kontrollutvalget hvis denne inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid.  
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Når det gjelder spørsmålet om hvordan kommunedirektørens uttalelsesrett skal 

praktiseres, vil vi legge vekt på følgende:  

  

• Når det gjelder kommunedirektørens anledning til å avgi uttalelse, anbefaler vi 

skriftlighet, både for kontrollutvalgets og kommunedirektørens skyld. Dette kan 

gjøres ved at kommunedirektørens uttalelse vedlegges sakspapirene som går til 

kontrollutvalget. Men det kan også avtales andre løsninger, for eksempel ved at 

kommunedirektøren får kopi av innkalling og dagsorden til kontrollutvalgets møte, og 

på eget initiativ avgir uttalelse der det ansees nødvendig.   

• Uansett hvilken form som velges, må det være oppslutning om den framgangsmåten 

man velger i hver enkelt kommune eller fylkeskommune, dvs. enighet om 

prosedyrene mellom de involverte partene.   

• I kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme kan det være praktisk 

utfordrende å oppnå enighet om prosedyrene for praktisering av den aktuelle 

lovparagrafen, men en mulighet kan være at det inngås avtale med 

kommunerådsleder/fylkesrådsleder/byrådsleder om hvordan uttalelsesretten skal 

praktiseres.  

  

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelse fra kommunedirektøren, 

vil NKRF anbefale at dette gjøres av kontrollutvalgets sekretariat.  
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