
 

      

 STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I 

ENEBAKK KOMMUNE 

 

1. INNLEDNING  

Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens §77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 

15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede tilsynsansvar i kommunen.  

 

Kontrollutvalgsfunksjonen ble opprett i 1993, og er relativt ny i den kommunale forvaltningen. 

Utvalgenes arbeid med å finne sin plass i det kommunale systemet pågår fortsatt. 

Strateginotatet er et redskap for å få en strukturert og tillitsvekkende saksbehandling i 

kontrollutvalget, og få avklart viktige spørsmål vedrørende kontrollutvalgets arbeid. 

 

Nye bestemmelser i kommuneloven fra 01.07.04 og nye forskrifter om kontrollutvalg fra samme 

dato legges til grunn for strateginotatet. En del vesentlige endringer er foretatt i forhold til 

tidligere forskrift og behandles i notatet. Kommunal- og regionaldepartementet har fyldige 

kommentarer til forskriftene i vedlegg til rundskriv H-15/04. 

 

Strateginotatet tar ikke for seg alle bestemmelsene i forskriften, men utdyper hvordan utvalget 

skal forholde seg for å løse oppgavene som er definert i forskriften. I strateginotatet omfatter 

begrepet ”revisjon”  den revisjonsordning kommunestyret har vedtatt. 

 

2. KONTROLLUTVALGETS VIRKEOMRÅDE 

Utvalgets virkeområde er definert i forskriftens § 1. 

 

Kontrollutvalget er ment å være lovgivers mottrekk til den korrupsjonskulturen som ble avdekket 

mot slutten av 80 tallet, i enkelte kommuner. Et resultat av dette  var at den allmenne tillit til 

kommunen ble svekket. Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at den allmenne tillit til at 

kommunens oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.  

 

Strategi: 

 

2.1. Bidra til å øke kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne kontrollrutinene. 

 

2.2. Øyeblikkelig undersøkelser av rykteflom/presseoppslag som kan skade den 

 allmenne tillit i den hensikt å forsøke å bekrefte eller avkrefte eventuelle 

 påstander. 

 

2.3. Bidra til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i 

 kommunale mål, oppnådde resultater. 

 

2.4. Bidra til arbeidsrutiner/arbeidsforhold som kan forhindre at ansatte og 

 kommunen kommer i en uheldig situasjon. 
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3. VALG OG SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALG  

Valg og sammensetning til kontrollutvalg fremgår av forskriftens § 2 og  

kommunelovens § 77. Ved valg til kontrollutvalget må kommunestyret påse at bestemmelsene 

ivaretas. Utvalget skal ha minst 3 medlemmer, men kommunestyret i Enebakk har bestemt at 

kontrollutvalget i Enebakk skal ha 5 medlemmer. 

 

Fra 1.nov. 2007 skal minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets 

medlemmer. Av hensyn til å sikre at kommunestyret til enhver tid er representert i 

kontrollutvalget mener departementet at det kan være hensiktsmessig at også minst ett 

varamedlem sitter i kommunestyret.  

 

Prinsipper for valg til kontrollutvalget kan fastsettes av kommunestyret. med hensyn til 

sammensetningen av kontrollutvalget, fordelingen mellom partiene og opposisjon kontra 

posisjon m.m. Kommunestyret i Enebakk har ikke fastsatt noen prinsipper om disse forhold. I 

henhold til § 3 i forskriften kan kommunestyret når som helst foreta nyvalg av utvalgets 

medlemmer. Kommunestyret må, ved en slik utskifting, foreta formelt nyvalg av samtlige 

medlemmer i utvalget, selv om ikke alle medlemmene blir skiftet ut. 

 

Kontrollutvalget skal ha sin forankring i rollen som upartisk overvåker. Saksbehandlingen skal 

foregå kun ut fra et kontrollperspektiv og være upolitisk. Sammensetningen i utvalget må være 

av en karakter som bidrar til størst mulig tillit til utvalget. 

 

 

Følgende forhold bør vurderes når valg til og sammensetningen av kommunens kontrollutvalg 

skal bestemmes. 

 

Strategi: 

3.1. Valg av kontrollutvalgets medlemmer bør gjennomføres etter valg til 

formannskapet av hensyn til de strenge krav til valgbarhet. 

3.2. Ett medlem og et varamedlem av kontrollutvalget skal  være 

kommunestyremedlem for å ivareta best mulig kommunikasjon med 

kommunestyre. 

3.3. Kontrollutvalget bør ha en sammensetning som gir størst mulig tillit når det 

gjelder etikk, moral og kompetanse.   

 

 

4. KONTROLLUTVALGETS ANSVAR  

Kontrollutvalget utfører det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne 

av kommunestyret og rapporterer direkte til dette.  Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget 

å kontrollere enkeltsaker, men ikke styre utvalgets arbeid. Kontrollutvalget må ha en fri og 

uavhengig funksjon i kommunen. 

 

Også andre organer enn revisjonen kan finne grunn til å legge saker frem for kontrollutvalget, 

og bør ha anledning til det. Det vil imidlertid være opp til utvalget å vurdere om en sak hører 

under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltsaker. 

 

Utvalget bør omtales i Enebakk kommunes årsberetning og tas med i oversikter over 
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kommunale organer forøvrig. Den allmenne kjennskap til kontrollutvalget må bedres, for at 

intensjonene med utvalget skal bli fulgt.  

 

Kontrollutvalget har en selvstendig rolle i den kommunale forvaltningen. Utvalget må være 

bevisst på å ha en egenaktivitet slik at utvalget oppfattes som en reell kontrollinstans og ikke 

som et utvalg som arbeider på revisjonens premisser. Utvalgets arbeid vil imidlertid i stor grad 

være avhengig av de disponible ressurser revisjonen til enhver tid har, og bør i tillegg ha egne 

midler til disposisjon til ekstraordinære kontroller. 

 

Kommunestyret bør bruke kontrollutvalget i kontrollspørsmål og det bør være en 

hensiktsmessig kommunikasjon mellom kommunestyret og kontrollutvalget. 

 

 

Strategi: 

4.1. Sørge for god kommunikasjon med kommunestyret. 

4.2. Vise egenaktivitet og medvirke til målrettet kontroll av forvaltningen 

4.3. Vise uavhengighet i kontrollarbeidet  

 

 

5. REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON  

Utvalgets oppgaver behandles i forskriftens kap. 4 Oppgaver ved regnskapsrevisjon og kap 5 

Oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning (§4). 

 

Regnskapsrevisjon: Utvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte og i samsvar med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og andre instrukser og avtaler. 

 

Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalgets skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon årlig. Minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 

at kommunestyret ble konstituert, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget 

å foreta endringer i planperioden. 

 

Tilsynsarbeidet er ikke begrenset til økonomiområdet, men skal også sikre at 

arbeidsoppgavene i forvaltningen blir utført i samsvar med de målsettinger som er fastlagt og at 

det nyttes systemer og rutiner som skaper rimelig sikkerhet og oversikt i forvaltningen. Utvalget 

må også ha for øye at gjeldende regelverk og vedtak blir fulgt, at politiske vedtak blir iverksatt 

og at delegert myndighet bli utøvet på en forsvarlig måte.  

 

Utvalget skal påse at organisasjon, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske 

organer og administrasjonen fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige 

krav og ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre 

som berøres av vedtakene. 

 

Kontrollutvalget må ha en overveid fremgangsmåte når de skal gå inn i en sak. Utvalget skal 

ikke gå inn i en beslutningsprosess. Å engasjere seg for tidlig  vil kunne føre til at man i saker 

kunne bli oppfattet som saksbehandler eller å ha påvirket saksbehandlingen. Utvalget bør 
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imidlertid være engasjert i forvaltningen på en måte som hindrer at det oppstår feil i 

saksbehandlingen som kan medføre feilaktige vedtak. 

 

Strategi: 

5.1. Å sørge for en offensiv forvaltningsrevisjon som måler den interne 

produktivitetsforbedring mot ressursdisponering, rettet mot de behov som 

kommunen har prioritert. 

5.2. Utarbeide handlingsplaner som dekker utvalgets arbeidsområde i samsvar med 

forskriften og som er i samsvar med de disponible kontrollressurser. 

5.3. Senest 12 måneder etter at forvaltningsrevisjon er forelagt kommunestyret skal 

administrasjonen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om hvilke tiltak som er 

gjennomført som følge av rapporten.  

 

 

6. ANDRE OPPGAVER 

Kontrollutvalget har fått tillagt nye oppgaver i forskrift om kontrollutvalg av 16.06.04. Kap. 6 

Selskapskontroll og kap. 7 Særlige oppgaver for kontrollutvalget omhandler disse oppgavene. 

 

Med økt bruk av kommunale aksjeselskaper, stiftelser, overformynderiregnskaper og 

interkommunale selskaper vil noe av den kommunale virksomheten være utenfor kommunens 

forvaltning. Kontrollutvalget har imidlertid også et ansvar for å gjennomføre kontroll med 

kommunens interesser i slike selskaper.  

 
Bare kommunestyret har myndighet til å velge revisjonsordning. Kommunestyret kan imidlertid 

pålegge kontrollutvalget å utrede spørsmålet om valg av revisjonsordning. Kontrollutvalget kan 

også av eget tiltak foreta en slik utredning og avgi innstilling til kommunestyret. 

 

 

7. KOMPETANSE, KAPASITET OG FREMTIDIGE UTFORDRINGER 

Kompetanse, innsikt og etikk er i tillegg til formelle spilleregler basisen for kontrollutvalgets 

praktiske virke. Kontrollutvalgets frie og uavhengige stilling stiller særlige krav til at utvalget er i 

stand til å vurdere konsekvensene av sine konklusjoner og handlemåter 

  

Kontrollutvalget skal i det alt vesentlig utføre sine oppgaver i samarbeid med revisjonen, og vil 

derfor i stor grad være avhengig av revisjonens kapasitet og ressurser. For å styrke 

kontrollutvalgets frie stilling bør utvalget ha et eget budsjett. Kontrollutvalget vil dermed raskere 

kunne tre inn i en kontrollfase uavhengig av revisjonen og kommunestyre. Også med tanke på 

å styrke utvalgets kompetanse bør det legges til rette for muligheter til en viss kursvirksomhet 

for utvalgets medlemmer. 

 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov (§20). Kommunens revisor kan ikke være sekretær, men vil kunne 

være saksbehandler for alle saker bortsett fra vurdering av revisjonsordningen. Kontrollutvalget 

må selv lage retningslinjer for sekretariatets oppgaver. 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
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Forslaget skal følge innstillingen fra formannsskapet til kommunestyret i forbindelse med den 

årlige budsjettbehandlingen (§18).  

 

Strategi: 

7.1. Kontrollutvalget har et omfattende ansvar i en komplisert kommunal forvaltning 

og  bør ha mulighet for å få tilført kompetanse rettet mot de oppgavene utvalget 

har.  

7.2. Utvalget må være bevisst på å opprettholde en høy verdimessige plattform og 

etiske verdier for å styrke utvalgets troverdighet og legitimitet. 

7.3. Ved behandlingen av kontrollutvalgets årsrapporter, handlingsplaner etc. bør 

utvalget oppfordre kommunestyret til å gi signaler om forventninger til utvalget. 

7.4. Kontrollutvalget skal bidra til å effektivisere kontrollvirksomheten. Gjennom 

bevisst utvelgelse og klare mål og handlingsplan for kontrollvirksomheten. 

  

 

8. SAMARBEID OG SAMSPILL 

Kontrollutvalg, revisjon og rådmann er avhengig av hverandres innsats for å sikre 

forvaltningens troverdighet. Dette må ses i lys av at kontrollutvalget skal ha kontroll og 

tilsynsoppgaver med administrasjonen, revisjonen og folkevalgte organer. 

 

Det er viktig at revisjonen og kontrollutvalget fokuserer sitt behov for integritet og uavhengighet.  

 

Strategi: 

8.1. Ordføreren har møterett i kontrollutvalget og vil være et viktig 

kommunikasjonsledd mellom kontrollutvalg og kommunestyre. 

8.2. Rådmann har ikke møterett i kontrollutvalget, men kan innkalles til møtene for å 

utvikle en god kommunikasjon og tillit mellom partene. 

8.3. Enhetsledere bør med jevne mellomrom innkalles for samtaler for å utvikle en 

god kommunikasjon og tillit mellom partene. 

8.4. Revisjonen har et selvstendig ansvar for å revidere kommuneregnskapet i 

samsvar med forskriftene om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. I slike 

saker er revisjonen eget forvaltningsorgan og ikke underlagt kontrollutvalget. 

8.5. Kontrollutvalget fører tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med 

gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Utvalget må kunne kreve rapporter 

fra revisjonen og drøfte revisjonens kontrollopplegg. 

8.6. Kontrollutvalget skal selv sørge for at det blir iverksatt undersøkelse og    

granskning ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter.  

8.7. Kontrollutvalget iverksetter kommunestyrets vedtatte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i samarbeid med revisjonen. 
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9. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyre alle saker kontrollutvalget har ferdigbehandlet, 

enten som enkeltsaker eller i årsrapporten. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til 

kommunestyret i regnskapssaker. Utvalget avgjør selv den videre behandling av rapporter om 

forvaltningsrevisjon og lager eventuelt innstilling til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget avgir egen årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 

 

 

10. GENERELLE UTTALELSER OG FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG MEDIA 

Kontrollutvalgets møter skal foregå for åpne dører.  

 

Prinsippet for kontrollutvalget må være varsomhet ved uttalelser til media og bør ikke omtale 

saker før de er ferdig behandlet. Utvalget bør holde seg til de faktiske forhold, noen former for 

«synsing» kan ikke aksepteres, da dette kan svekke tilliten til utvalget. Kontrollutvalget skal 

etter beste evne avdekke fakta og selv vurdere offentliggjøring. Saker som revisjonen har 

unntatt fra offentlighet, kan utvalget på selvstendig grunnlag vurdere offentliggjort. Spesiell 

varsomhet må vises i mislighets- og uregelmessighetssaker. 

 

Kontrollutvalgets leder besvarer henvendelser fra media. 

 

Utvalget avgjør selv hvilke saker som ligger under deres tilsynsområde. Alle henvendelser til 

kontrollutvalget skal besvares. 

 

 

11. OPPFØRSEL I KONTROLLSPØRSMÅL 

Kontrollutvalget må ha et bevisst forhold til sitt ansvars- og myndighetsområde og hvordan de 

opptrer og formulerer vedtak, uttalelser osv. 

 

Det er viktig å opptre på en måte som ikke skaper inntrykk av at personlige eller andre 

særinteresser blir ivaretatt på fellesskapets bekostning. 

 

Kontrollutvalget skal være et nøytralt utvalg, med et sterkt skille mellom politikk og 

kontrollfunksjonen, hvor alle handlinger og vedtak blir foretatt ut i fra et kontrollperspektiv. 

 

Medlem av kontrollutvalget, som sitter i kommunestyret, kan  komme i konflikt med skille 

mellom politikk og kontrollfunksjonen. Vedkommende skal representere sitt parti i 

kommunestyret, og samtidig ivareta sin funksjonen som kontrollutvalgets talsmann. Dette er en 

dobbeltrolle som kommunestyre må være klar over og innforstått med.  

 

 

12. AVSLUTNING                

Den stadige utviklingen i kommunen med nye utfordringer, samt kontrollutvalget med sitt brede 
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ansvarsområde, og arbeid med å finne sin plass i forvaltningen, vil kreve en kontinuerlig 

gjennomgåelse og revurdering av strategien. Målet er å få en profesjonell og forutsigbar 

saksbehandling, med et bredt samarbeid med kommunens aktører, for å oppnå en forvaltning 

som har en god allmenn tillit. 

 

 

 

Enebakk, 22. september 2010  

 

Thorbjørn Nerland 

Leder.     


