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KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
Kommuneloven § 77 

  
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. rundskriv H-15/04. 
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har 
løst sine oppgaver. 
 
Kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser om utvalgets oppgaver  

I forskriftens § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 
fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. 

 
Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og 
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv. 

Utvalgets viktigste oppgaver er: 

- Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale 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. Jf. § 6. Regnskapsrevisjon  

- Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Jf. § 9, 1. ledd. Forvaltningsrevisjon  

- Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Jf. § 13. Selskapskontroll  

- Kommunestyret avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 
revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen 
revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Jf. § 16, 1.ledd. Valg av 
revisjonsordning.  
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1. KONTROLLUTVALGET I 2015 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune har 5 medlemmer, og har i 2015 bestått av:  

Før kommunevalget: 
Odd Harald Røst (A), leder 
Gunnar Melgaard (H), nestleder 
Berit Alfsen (H) 
Elisabeth Bakken (V)  
Ole Joveng (Frp) 
 
Etter kommunevalget: 
Odd Harald Røst (A), leder 
Henriette B. Christiansen (H), nestleder 
Leif Aarebrot (H) 
Marit Forsberg (SV) 
Geir Aage Amundsen (FrP) 
 
Pga. forfall deltok varamedlemmene Randi Aga og Øyvin Berntzen på henholdsvis  to 
og ett møte i 2015.  Kontrollutvalget hadde i 2015 syv møter og behandlet 40 saker. 
 
Elisabeth Bakken, Berit Alfsen og Ole Joveng var påmeldt den nasjonale 
kontrollutvalgskonferansen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF)  4. og 5. 
februar.  

Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013. Utvalget 
var ikke representert under FKTs fagkonferanse og årsmøte 3. og 4. juni.  
 
Kontrollutvalget har vedtatt en egen handlingsplan som beskriver utvalgets 
hovedoppgaver og strategi i arbeidet.  I tillegg har utvalget en aktivitetsplan som 
rulleres mellom hvert møte og som gir oversikt over pågående saker og er et årshjul 
for utvalgets arbeid.  
 
Offentlighetsloven og særlover regulerer allmenhetens rett til innsyn i forvaltningens 
dokumenter og disse skal være offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 
medhold av lov. Blant annet er dokumenter som kontrollutvalget mottar fra revisjonen 
åpne for offentlig innsyn, dersom de ikke er undergitt taushetsplikt som følge av 
andre bestemmelser.  FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra 
kontrollutvalget og for utvalgets arkiv. 
 
Den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i Kommuneloven § 31 gjelder 
også for kontrollutvalget.  
 
Utvalgets innkallinger, sakspapirer og protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider, med en link fra kommunens side. Forvaltningsrevisjonsrapporter som 
er behandlet av utvalget publiseres også på FIKS’ Internettsider. 
 
Kontrollutvalget gikk fra høsten 2015 over til papirløse møter og all medlemmene av 
utvalget fikk utlevert ipader. Med virkning fra etter valget, ble kommunens reglement 
endret slik at møteprotokollene fra kontrollutvalget skal godkjennes og underskrives 
ved møtets slutt.  
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2. SEKRETARIAT  

I Kontrollutvalgsforskriften § 20 om Sekretariat heter det at Kommunestyret skal 
sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 
Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den 
som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.  

Forskriftens krav er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 
Follo-kommuner som deltakere. 

Sekretariatet har ansvaret for forberedelse og oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I 
tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av deltakerkommunene. 

Ås er vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens       
§ 27. Lederne av kontrollutvalgene utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften 
av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets 
arbeidsoppgaver.  

Daglig leder Jan T. Løkken i FIKS har i 2015 vært sekretær for kontrollutvalget i 
Oppegård.  

 
3.  BUDSJETT FOR 2016  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at det er kontrollutvalget som skal innstille om 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga innstilling overfor 
kommunestyret om budsjettet for revisjonen, sekretariatet og egne utgifter i sitt møte 
den 11. september. 
 
Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 og de tre foregående år. Tallene for revisjonen 
og FIKS for 2013 og 2014 er regnskapstall. Nkr. 
  
 

 

2013 2014 2015 2016

Follo distriktsrevisjon 1626000 1675000 1716000 505000

Deloitte - regnskapsrevisjon 350000

Deloitte - forvaltningsrevisjon 600000

Overordnet analyse 100000

FIKS 267000 277000 288000 307000

Utvalgets egne kostnader 110000 135000 169000 179000

Sum 2003000 2087000 2173000 2041000  
 
4.  UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2015 
 
4.1 Tilsyn med revisjonen 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at kommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i forskriften.  
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Kommunen deltok fram til 31. desember  2015 i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) som 
fram til da hadde ansvaret for regnskaps-  og forvaltningsrevisjonen i kommunen.  
 
FDR deltok, med ett unntak, i alle møtene i utvalget i 2015 og rapporterte fortløpende 
om sitt arbeid.   
 
Kontrollutvalget behandlet 3. september revisjonens overordnede revisjonsstrategi 
med fokusområder for revisjonsåret fram til 31.desember 2015, da FDR skulle slutte 
som revisor. Utvalget tok strategien til orientering. 
 
Revisjonen avga en rapport for revisjonsåret 2014 som ble behandlet i utvalgsmøtet 
3. september. Revisor varslet at en rapport for første halvår av revisjonsåret 2015 og 
fram til revisorskiftet skulle foreligge pr. 31. desember, men denne rapporten har vi 
ikke mottatt ennå.  
 
Kommunestyret sa opp sin avtale om deltakelse i FDR den 8. desember 2014 med 
virkning fra 31. desember 2015, jf. selskapsavtalen for FDR hvor det heter at 
deltakelsen kan sies opp med 12 måneders varsel og kun skje pr. 31.12.  
 
4.2 Valg av revisor 
 
Kommunestyret vedtok den 16. juni 2014, jf. sak 33/14, å be kontrollutvalget utrede 
alternativ leverandør av revisjon til Follo distriktsrevisjon. 
Kontrollutvalget behandlet den 13. november 2014, en utredning fra FIKS om 
alternative revisjonsordninger.  Saken ble oversendt kommunestyret med innstilling 
om at revisjonen, både regnskaps- og forvaltningsrevisjon, settes ut på anbud fra og 
med regnskapsåret 2015. Kommunestyret sluttet seg den 8. desember 2014 til 
kontrollutvalgets innstilling.  Kontrollutvalget behandlet sekretariatets forslag til 
konkurransegrunnlag i sitt møte den 26. mars 2015. FDR hadde da meddelt at pga 
ressurssituasjonen i selskapet kunne ikke selskapet avtale en forlengelse av avtalen 
for å avgi beretning seinest 15. april 2016. Etter dette vedtok utvalget å utlyse en 
konkurranse om revisjonstjenester gjeldende fra 1. januar 2016 og i to år framover og 
med opsjon til forlengelse 1 + 1 år. FIKS kunngjorde deretter anbudet på Doffin.  
Representanter for administrasjonen i kommunen ga via en felles arbeidsgruppe med 
FIKS, god bistand i arbeidet med forslaget til konkurransegrunnlag og evalueringen 
av de innkomne tilbudene.  Fire selskap leverte tilbud, men et tilbud ble avvist pga. 
avvik fra konkurransegrunnlaget.  Sekretariatet innstilte på grunnlag av evalueringen 
om at Deloitte ble valgt til revisor. Kontrollutvalget sluttet seg til denne innstillingen 
den 28. mai og kommunestyret valgte i møtet den 15. juni 2015 Deloitte som ny 
revisor. Deloitte overtok som revisor fra 1. januar 2016, men hadde allerede, i 
forståelse med utgående revisor, startet arbeidet med å oppdatere seg om 
kommunens arbeid. Deloitte var representert på kontrollutvalgsmøtet den  5. 
november og redegjorde for sine oppgaver. 
 
4.3   Oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper og sammen med revisjonsberetningen  og andre tilhørende 
dokumenter avgi uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunestyret oversendes formannskapet og følger saken videre til behandling i 
kommunestyret.  
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Kommunens årsregnskap for 2014 ble anbefalt godkjent i kontrollutvalgets møte den 
30. april, jf. sak 14/15.  Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 16. april 2015 og 
rådmannens årsberetning. 
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 
presiseringer eller forbehold. 
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Oppegård 
kommunes årsregnskap for 2014. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 
regnskapet for Oppegård kommune for 2014. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
4.4. Tilsyn med forvaltningen 

I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av  
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med  
forvaltningen menes hele administrasjonen og alle virksomheter i kommunen og alle  
råd og utvalg med unntak av kommunestyret selv. Utvalget rapporterer direkte til  
kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjon spiller en viktig rolle i dette tilsynet og har i hovedsak blitt 
ivaretatt ved at revisjonen gjennomfører prosjekter etter oppdrag fra kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget har bygd sitt arbeid på kommunestyret vedtak om en plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2016.  Follo distriktsrevisjon har hatt ansvaret 
for forvaltningsrevisjonen i kommunen i 2015.  
 
Kontrollutvalget behandlet 26. mars FDRs årsrapport for forvaltningsrevisjon for 2014 
og tok denne til orientering.  
 
Prosjekter  2014 
 
Kontrollutvalget  behandlet 27.  januar 2015 to forvaltningsrevisjonsrapporter som var 
bestilt i 2014: 
 
Rapporten om forvaltningen av kommunens bygg konkluderte med at 
eiendomsforvaltningen i kommunen er organisert i samsvar med statlige 
anbefalinger. Det årlige vedlikeholdsbudsjettet er på høyde med KS sine 
anbefalinger, men etterslepet er på ca. 100 mill.kr. Kontrollutvalget sluttet seg til 
revisjonen anbefaling om bl.a. å styrke informasjonen og rapporteringen til politisk 
nivå og at alle innkjøp konkurranseutsettes.  Kommunestyret var enig  og rådmannen 
ble bedt om å melde fra om oppfølgingen av anbefalingene innen 23. mars 2016. 
 
Rapporten om samhandlingsreformen  ga kommunen gode skussmål for arbeidet 
på dette området: Kommunen håndterer de utskrivningsklare pasientene på en god 
måte og samarbeidet med Ahus er godt. Kommunen har gode rutiner for kontroll av 
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økonomien.  Revisjonen anbefaling vedr. føring av forsinket faktura ble tiltrådt av 
kontrollutvalget og kommunestyret .  
 
Prosjekter 2015  
 
For året 2015 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av  

- Prosjektstyring  i byggeprosjekter 
- PPT i skole og barnehage 
- IKT og beredskap  

 
Rapporten om PPT i skole og barnehage ble behandlet av kontrollutvalget 3. 
september 2015. Revisor konkluderte i rapporten med at kommunen har et 
omfattende system for å identifisere barn med vansker og yte tilrettelagt hjelp. PPT 
hadde lang saksbehandlingstid og denne bør reduseres. Anbefalte også bl.a. å øke 
antall årsverk i PPT og å gjennomføre en jevnlig brukerundersøkelse (foresatte). 
Kontrollutvalget fulgte opp anbefalingene i innstillingen til kommunestyret, som i sin 
tur (21. september 2015) tiltrådte kontrollutvalgets vedtak og rådmannen ble bedt om 
å rapportere til kontrollutvalget om oppfølging innen tolv måneder. 
 
Rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter ble behandlet av kontrollutvalget 28. 
januar 2016 og rapporten om IKT og beredskap er ført opp på kontrollutvalgets 
dagsorden den 10. mars 2016.  
 
 
Rådmannens oppfølging av anbefalinger i tidligere forvaltnings- 
revisjonsrapporter 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålegger kontrollutvalget ansvaret for at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget skal rapportere videre til 
kommunestyret. Departementet presiserer i merknadene til § 12 at kontrollutvalgets 
ansvar på dette området også gjelder i forhold til saksområder som ligger til andre 
folkevalgte organer. 
 
Kontrollutvalget behandlet den 27. januar  rådmannens tilbakemelding om 
oppfølgingen av rapporten om psykisk helse for unge. Rapporten var behandlet av 
kommunestyret 14. oktober 2013. Det framgikk av tilbakemeldingen at rådmannen i 
liten grad hadde fulgt opp revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak. Dette 
gjaldt bl.a. organiseringen av tilbudet. Kommunestyret sluttet seg 23. mars til 
kontrollutvalgets innstilling om å ta rapporten til orientering, men ba i tillegg om 
et notat fra rådmannen som viser hvordan kommunen koordinere slike tiltak og 
belyse hvordan risikoutsatte barn og unge fanges opp.  
 
4.5 Selskapskontrollen 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper med mer (jfr. Kontrollutvalgsforskriften § 13). Dette innebærer 
en kontroll rettet mot selskapene i form av eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter interkommunal selskaper og heleide 
kommunale aksjeselskaper. Oppegård kommune har eierinteresser i til sammen ni 
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selskap hvor det kan drives selskapskontroll: Alarmsentral Brann Øst As, Follo 
Legevakt IKS (under avvikling), Follo lokalmedisinske senter IKS (under etablering),  
Follo Ren IKS, Follo krisesenter og incestsenter IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, 
Follo brannvesen IKS, Follo distriktsrevisjon IKS (fram til 31.12.15)  og Oppegård 
kommunes Industriservice AS. 
 
Selskapskontrollen 2014  
 
Selskapskontrollen av Follo Ren IKS ble gjennomført som en forvaltningsrevisjon av 
Follo distriktsrevisjon. Rapporten, som var en felles bestilling fra alle kommunene 
som deltar i selskapet, ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 28. mai 2015.  
Revisjonen konkluderte sin rapport med at selskapet drives i samsvar med sine mål 
og har gode rutiner for kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter. Revisjonen 
anbefalte blant annet at selskapsavtalen bør oppdateres i forhold til endringer i IKS-
loven. Saken ble oversendt kommunestyret med innstilling om at kommunens 
eierrepresentant bes følge opp rapportens anbefalinger(med en presisering) overfor 
selskapet. Kommunestyret sluttet seg den 15. juni til denne innstillingen.  
.  
Selskapskontrollen 2015  
 
Kontrollen i 2015 omfattet alle aktuelle selskaper i Follo og ble gjennomført av FIKS. 
Kontrollen  var en eierskapskontroll hvor en undersøkte om den som utøver 
kommunens eierinteresser gjør dette slik kommunestyret har fastsatt. Kontrollutvalget 
vedtok rammene for kontrollen den 30. april 2015 og kontrollen skulle fokusere på i 
hvilken grad selskapene har fulgt opp tiltakene i kommunenes eiermeldinger.  
Rapporten konkluderte med at selskapene hadde fulgt opp de fleste tiltakene i 
eiermeldingene.  Kontrollutvalget behandlet rapporten den 10. desember og vedtok å 
oversende saken til kommunestyret med innstilling om at kommunens 
eierrepresentant i selskapene bes følge opp rapporten. Saken ble behandlet i 
kommunestyret 8. februar 2016 og kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
4.6  Andre kontroller  
I tillegg til de kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 
gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter, jf. 
kontrollutvalgsforskriftens § 5.  
 
Kontrollutvalget fikk i 2015 to klager vedr påståtte kritikkverdig forhold i kommunen. 
Den ene gjaldt kommunens behandling av påståtte problemer ved noen 
omsorgsboliger og den andre oppføringen av en mur i en lokalvei. I begge sakene 
innhentet kontorllutvalget kommunens uttalelse.  Kontrollutvalget  , men fant ikke 
grunnlag for å gi noen av sakene en nærmere behandling.  
 
Kontrollutvalget hadde den 27. januar 2015 et dialogmøte med rådmannen.  
 

Oppegård, den   10. mars 2016 
 
 
 
Odd Harald Røst /s./                   Henriette B. Christiansen /s./ 
       Leder             Nestleder 


