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REGLEMENT  FOR  KONTROLLUTVALGET 
I  NESODDEN  KOMMUNE 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 14. april som supplement til lov av 25. september 1992 

nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 77, og forskrift om kontrollutvalg 

fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004.   

Tidligere reglement, vedtatt av kommunestyret 28/2-08,  oppheves. 

 

 

§ 1 Formål 

 
Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og forskriftens § 4. 

 

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 

kommunen.   

Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på 

vegne av dette.  I dette ligger at kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for 

kontrollutvalgets virksomhet.  Generelle instrukser gis gjennom dette reglementet. 

 
§ 2 Valg – sammensetning 
 

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og forskriftens kap. 2. 

 

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer
1
 med varamedlemmer og velges av kommunestyret 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer
2
. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, og 

medlem og varamedlem av kommunal utvalg og nemnd med beslutningsmyndighet, og ansatte 

i kommunen Kfr. kommunelovens § 77 nr. 2. 

 

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.  Kfr. forskriftens § 

3. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 

medlemmer i utvalget. 

 

Kommunestyret kan ikke delegere til andre å foreta valg av medlemmer til kontrollutvalget.  

Leder eller nestleder skal være tilstede på alle kommunestyrets møter. 

 
 

§ 3 Kontrollutvalgets sekretærfunksjon. 

 

                     
1
 Kommunelovens minimumskrav: minst 3 medlemmer, jfr. lovens § 77 
nr. 1. 
2
 Dette følger nå direkte av kommuneloven § 77 nr. 1 (trer i kraft 
1. november 2007).   
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Det vises til kommunelovens § 77 nr. 10 og forskriftens § 20. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ivaretar sekretæroppgavene for 

utvalget, jf. kommunestyrets vedtak i sak 039/10. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 

kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

 

§ 4 Saksbehandlingen i kontrollutvalget. 

 
Det vises til kommunelovens § 77 og forskriftens §§ 19 og 20. 

 

Utvalget innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, men lukkes når utvalget behandler 

taushetsbelagte spørsmål, jf. forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 13.   

Innkalling til møtet skal sendes utvalgets medlemmer, ordfører 

og kommunens revisor. 

Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange 

sine uttalelser på møtet protokollert. 

Kopi av innkallingen sendes også rådmann til orientering. 

Rådmannen, avdelingssjefer og andre kan ved flertallsvedtak innkalles til møter. 

 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret gjennom egen 

årsmelding og ellers etter behov, og slik at kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle 

tiltak. 

Kontrollutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyrets møter i saker som 

kommer fra kontrollutvalget. Kfr. forskriftens § 2. 

 

Det skal føres møteprotokoll som godkjennes av utvalget i neste møte og underskrives av 

utvalgets medlemmer. I tillegg til medlemmene, ordfører og kommunens revisor sendes 

protokollen til utvalgets varamedlemmer og rådmannen til orientering. 

 

Henvendelser til utvalgets medlemmer fra enkeltpersoner eller organisasjoner tas opp i 

utvalget som avgjør om en slik henvendelse skal behandles videre. 

 
§ 5 Alminnelige regler om utvalgets ansvar og oppgaver. 

 
Det vises til kommuneloven § 77 og til forskriftens kapittel 3 – 4 – 5 – 6 og 7. 

 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning.  Kontrollutvalget er 

kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 

kontrollutvalgsforskriften samt instrukser fra kommunestyret. 

 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer. 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 

herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 

med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 

kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 

avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet før det vedtas. Kopi av uttalelsen skal 

være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de avgir innstilling 

om årsregnskapet til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapittel 5 i kontrollutvalgsforskriften. 

Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret  som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de 

ulike sektorer og virksomheter. 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens  interesser i 

selskaper m.m. 

Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring 

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det er kun i selskaper der kommunen enten alene eller sammen med andre kommuner eier 

alle  aksjene dette er aktuelt for. 
 

§ 6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg og eventuelt skifte av 

revisjonsordning. Jf. Kontrollutvalgsforskriften § 16.  

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i 

kommunen Utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret . Kfr. forskriftens § 18. 

 

§ 7  Bruk av sakkyndig bistand 
 
Kontrollutvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. 

 

§ 8 Innhenting av opplysninger 
 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene.  

 

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens 
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forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid. 

 

§ 9 Taushetsplikt- offentlighet 

 
For kontrollutvalgets medlemmer gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. 

Utvalget må sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for 

saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse. 

 

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven 

likevel bør kunne gjøres kjent. 

 

§ 10 Henvendelse til revisjonens personale 
 
Spørsmål som utvalgsmedlemmer har til revisjonen tas primært opp i utvalgets møter. Ellers 

kan de formidles via utvalgets leder eller sekretær. 

 

§ 11    Kontrollutvalgets adgang til lukkede møter i kommunens folkevalgte 

organer. 
 

Medlemmer som ønsker å overvære lukkede møter i folkevalgte organer i kommunen, jf. 

kommuneloven § 77 nr. 7, skal varsle kommuneadministrasjonen om dette på forhånd. De 

som har deltatt på lukkede møter skal rapportere om dette på førstkommende 

kontrollutvalgsmøte. Taushetsbelagte opplysninger som kom fram i møtet kan bringes videre 

til kontrollutvalget. Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt vil da også gjelde for 

kontrollutvalget.  

 

§ 12 Uttalelser til pressen m.v. 

 
Kontrollutvalget selv avgjør hvem som skal uttale seg offentlig, men som hovedregel er det 

utvalgets leder som kan uttale seg. 

 


