
Strategi- og handlingsplan for kontrollutvalget i Nesodden kommune  

Side 1 av 3 
 

 

 
KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

 
STRATEGI FOR ARBEIDET 

(sist endret 05.12.17 i sak 38/17) 
 
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 
det løpende tilsynet med forvaltningen på sine vegne.  
 
Denne hovedoppgaven vil utvalget å oppfylle gjennom følgende delmål for arbeidet: 
 
1. Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. 
2. Påse at økonomi og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak blir vurdert via 

forvaltningsrevisjon og på andre måter. 
3. Gjennomføre selskapskontroll av de interkommunale selskapene og heleide kommunale 

aksjeselskaper. 
4. Ha god samhandling med kommunestyret og rådmannen og hans administrasjon. 
5. Sørge for å gjøre informasjon om utvalgets arbeid enkelt tilgjengelig for innbyggerne og 

media. 
6. Sørge for høy kvalitet på saksbehandlingen og en proaktiv holdning til sine oppgaver. 
 
Kontrollutvalget ønsker gjennom sitt arbeid å bidra til at innbyggerne har tillit til at 
kommunens oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte. 
 
Kontrollutvalget er seg bevisst sin rolle som upartisk overvåker og arbeidet skal foregå ut fra 
et kontrollperspektiv.  
 
 
Delmål 1: Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter om 
arbeidet og strategien for det kommende revisjonsåret.  

2. Revisjonsberetningen og andre merknader til den kommunale regnskaps- og 
økonomiforvaltning blir forelagt utvalget. 

3. Utvalget påser at revisjonens merknader blir fulgt opp. 
 
 
Delmål 2: Påse at økonomi og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak blir 

vurdert via forvaltningsrevisjon og på andre måter. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Det utarbeiders en overordnet analyse om mulige områder med risiko for avvik fra 
oppsatte mål i kommunen. 

2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon overfor kommunestyret og følge opp 
kommunestyrets vedtak. 

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret 
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. 
5. Ta initiativ til annen kontroll. 
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Delmål 3: Gjennomføre selskapskontroll av de interkommunale selskapene og heleide 

kommunale aksjeselskaper. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Selskapskontrollen samordnes mest mulig med de andre kommunene i Follo. 
2. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret. 
3. Sørge for iverksetting av kontrollen.  

 
 
Delmål 4: Ha god samhandling med kommunestyret og rådmannen og hans 

administrasjon. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Kommunestyret, alle styrer og utvalg skal regelmessig få informasjon om utvalgets 
arbeid. 

2. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 
utvalgets møter. 

3. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker.  

4. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. 
5. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 

 
 
Delmål 5: Sørge for å gjøre informasjon om utvalgets arbeid enkelt tilgjengelig for 

innbyggerne og media. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 
på kommunens nettsider.  

2. Gjøre kjent på kommunens nettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge 
fram saker for kontrollutvalget. Utvalget er likevel ikke et klageorgan for enkeltvedtak 
og utvalget vurderer selv om hvilke saker som hører under kontrollfunksjonen.  

3. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 
innsyn på kommunens nettsider. 

4. Utvalgets møter er åpne for publikum.  
5. Gjøre kjent for innbyggerne at: 

a. Tips alltid følges opp. 
b. Alle skriftlige henvendelser til utvalget blir besvart. 
 

 
Delmål 6: Sørge for høy kvalitet på saksbehandlingen og en proaktiv holdning til sine 

oppgaver. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Holde seg løpende orientert om arbeidet og framtidige planer i administrasjonen  
2. Vurdere om rykter eller medieoppslag kan gi grunnlag for initiativ. 
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3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, straks ta initiativ til undersøkelser 

4. Aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
dokument i kommunen som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

5. Utvalgets leder besvarer spørsmål til utvalget fra media. 
6. Følge opp utvalgets rullerende aktivitetsplan på hvert møte og på den måten gjøre 

dette til et levende dokument. 
7. Utvalgets strategiplan fornyes en gang pr. år.  
8. Utvalget skal aktivt benytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 

i arbeidet. 
 
 

 
 


