
 

§ 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 selskaper 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. 


