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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. 

Kontrollutvalgets viktigste oppgaver: 

- 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  

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

- 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 2016 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune har 5 medlemmer, og har i 2016 bestått av:  

Medlemmer: 
Odd Harald Røst (A), leder 
Henriette B. Christiansen (H), nestleder 
Leif Aarebrot (H) 
Marit Forsberg (SV) 
Geir Aage Amundsen (FrP) 
 
Varamedlemmer  for listesamarbeidet A, SV,V og MDG: 
1 Jørn Arnesen 
2 Ann Bergebakken 
3 Terje Eriksen 
4 Tale Kristine Skeidsvoll 
 
Varamedlemmer for listesamarbeidet H, Krf og FrP: 
1 Halvor Stormoen 
2 Hugo Fjeld 
3 Randi Aga 
4 Gaute Tangen 
5 Kjersti Langekjend 
 
Pga. forfall deltok varamedlemmene Gaute Tangen, Halvor Stormoen og Jørn 
Arnesen på ett møte hver. 
 
Kontrollutvalget hadde i 2016 syv møter og behandlet 43 saker. 
 
Medlemmene Henriette B. Christiansen, Marit Forsberg, Leif Aarebrot og Geir Aage 
Amundsen og varamedlemmet Jørn Andreas Arnesen deltok under FIKS sin 
oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalgene i Follo. Konferansen ble holdt 14. og 
15. januar i Strømstad.  
 
Henriette B. Christiansen  og Leif Aarebrot deltok på NKRFs landskonferanse for 
kontrollutvalg 3. og 4. februar. 
  
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013.  
Odd Harald Røst, Henriette B. Christiansen  og Leif Aarebrot  deltok i FKTs 
fagkonferanse og årsmøte 3. og 4. juni 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en egen handlingsplan som beskriver utvalgets 
hovedoppgaver og strategi i arbeidet og som fornyes årlig, sist gang 8. desember 
2016.  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.  
 
Den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i Kommuneloven § 31 gjelder 
også for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets dokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 
medhold av lov. Denne regelen omfatter også dokumenter som kontrollutvalget 
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mottar fra revisjonen.. FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra 
kontrollutvalget og for utvalgets arkiv. 
 
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. I tråd med kommunens reglement  leses 
møteprotokollene opp og godkjennes og underskrives ved møtets slutt.  
 
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 2016 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 2017 og de tre foregående år. Nkr. Eks.mva.  
  

 

2014 2015 2016 2017

Follo distriktsrevisjon 1675000 1716000 505000

Deloitte - regnskapsrevisjon 350000 350 000

Deloitte - forvaltningsrevisjon 600000 600 000

Overordnet analyse 100000

FIKS 277000 288000 307000 307 000

Utvalgets egne kostnader 135000 169000 179000 152 000

Sum 2087000 2173000 2041000 1 409 000  
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4.  UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2016 
 
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.  
 
Kommunestyret valgte i møtet den 15. juni 2015 Deloitte som ny revisor for 
regnskaps- og forvaltningsrevisjonen i kommunen.  Rammene for oppdraget framgår 
av kontrakten mellom kommunen og Deloitte datert 31. august  2015. Avtalen 
omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
 
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. I den 
sammenheng avga Deloitte allerede en interims rapport pr. 6. januar som 
kontrollutvalget vedtok å ta til orientering den 10. mars. 
 
Deloitte var representert i alle møtene i utvalget i 2016 og rapporterte fortløpende om 
sitt arbeid.   
 
Revisjonsforskriften krever at oppdragsansvarlig revisor hvert år avgir en skriftlig 
egenvurdering om  sin uavhengighet.  Kontrollutvalget behandlet slike erklæringer 
den 10. mars og 8. september og tok disse til orientering.  
 
Revisor presenterte i den 8. september sin revisjonsplan med fokusområder  for 
revisjonsåret 2016 (1.5.16 – 30.4.17) for kontrollutvalget. Utvalget tok planen til 
orientering.  
 
Revisors rapport med oppsummering av internrevisjonen ble behandlet av utvalget 8. 
desember og tatt til orientering.  
 
Sluttdato for revisjonsavtalen med Deloitte 
 
Kommunestyret valgte 15. juni 2015 Deloitte som ny revisor fra 1. januar 2016 for en 
periode av to år og med opsjon til forlengelse i 1 + 1 år. Kontrollutvalget ba 28. januar 
om at muligheten for å endre sluttdatoen for revisjonsavtalen med kommunestyrets 
vedtak om årsregnskapet.  med Deloitte skal følge regnskapsåret og ikke som nå 
kalenderåret. Rådmannen var positiv til en slik endring. Deloitte stilte seg positiv til en 
avkortning av ett av opsjonsårene. Sekretariatet foreslo at saken drøftes med Deloitte 
når dett blir aktuelt, primært foran det andre opsjonsåret.  Kontrollutvalget sluttet seg 
9. juni til dette.   
 
4.2   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 2015 ble anbefalt godkjent i kontrollutvalgets møte den 
28. april, jf. sak 15/16.  Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Deloitte datert 15. april 2016 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 2015. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 
regnskapet for Oppegård kommune for 2015. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet 

 
4.3. 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 
 
4.3.1 Forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2015 
 
Rapporten fra to av de tre forvaltningsrevisjonsprosjektene som utvalget bestilte fra 
Follo distriktsrevisjon i 2015 ble levert i 2016.  
 
Rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter var oppe til behandling i 
kontrollutvalget 28. januar.  Revisor konkluderte sin gjennomgang med at kommunen 
styrer sine byggeprosjekter i samsvar med anerkjente prosjektstyringsmodeller. 
Undersøkelsen av fire prosjekter viser at kommunens nye byggreglement  og 
rutinebeskrivelser følges. Revisjonen foreslo bl.a. at hvert prosjekt skal fastsette 
fullmakter med beløpsgrenser og at risiko skal vurderes ved hver milepæl.  
Kontrollutvalget innstilte om at kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens 
anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder. 
Kommunestyret sluttet seg 8. februar enstemmig til innstillingen.   
 
Rapporten om IKT og beredskap ble behandlet av kontrollutvalget 10 mars 2016.  
Revisjonen konkluderte med at kommunen, med noen unntak, følger sine 
rutinebeskrivelser i praksis. Mål og retningslinjer for arbeidet er utarbeidet, og det er 
en klar arbeidsdeling i kommunens IKT-arbeid. Rapporten avdekket likevel svikt på 
en rekke områder ved kommunens oppfølging av kravene til sikkerhet og beredskap 
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innen IKT. Kommunestyret sluttet seg 9. mai, jf. sak 26/16, til kontrollutvalgets 
innstilling  om å slutte seg til revisjonens forslag til tiltak. Rådmannen ble bedt om å 
melde til bake til kontrollutvalget om sin oppfølging innen utgangen av 2016.  
 
4.3.2 Forvaltningsrevisjonsprosjekter  2016 
 
I kontrollutvalgets budsjett for 2016 var det rom for å gjennomføre inntil tre 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget valgte å gjennomføre ett prosjekt om internkontrollen i Oppegård 
kommune.  Utvalget godkjente Deloittes forslag til prosjektplan 28. april. Rapporten 
ble behandlet av kontrollutvalget den 8. desember. Revisjonen pekte på at 
kommunen primært ivaretar internkontrollen i kommunen gjennom sitt plan- og 
styringssystem, men dette systemet mangler sentrale elementer for at det kan være 
et fullverdig internkontrollsystem. Kommune benytter blant annet ikke risikoanalyser 
som en del av internkontrollen. Den har heller ikke noe felles 
avvikshåndteringssystem for melding og oppfølging av avvik eller noe overordnet 
system for oppdatering av styringsdokumenter.   Kontrollutvalget innstilte om at 
kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 12 måneder, men med en foreløpig rapport etter seks 
måneder.  Kommunestyret vil ventelig behandle saken på et av sine første møter i 
2017.  
 
4.3.3 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 rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter den 20. oktober. I saksframlegget 
til utvalget ble det pekt på at rådmannens arbeid med oppfølgingen nesten ikke var 
kommet i gang. Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen gi en ny rapport om 
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak innen 20. april 2017. 
 
Rådmannens tilbakemelding om rapporten om forvaltningen av kommunens 
bygg var satt på kontrollutvalgets dagsorden 20. oktober. Utvalget innstilte overfor 
kommunestyret om å ta tilbakemeldingen til orientering og kommunestyret sluttet seg 
28. november enstemmig til dette. 
  
Den 8. desember behandlet kontrollutvalget rådmannens tilbakemelding om 
rapporten om PPT i skole og barnehage.  Det framgikk av rådmannens 
tilbakemelding at en allerede har nådd målet om kortere saksbehandlingstid i PPT. 
De andre anbefalingene var i mindre grad blitt fulgt opp.  Utvalget ba derfor 
rådmannen gi ny tilbakemelding om oppfølgingen innen 15. mai 2017.  
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4.3.4 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 10 at kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert – skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter på de ulike sektorer.  
 
Arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble utført av Deloitte. 
Prosjektplanen ble vedtatt 28. januar og innebar intervju med rådmannen og hele 
hans ledergruppeintervju med ordføreren og alle gruppelederne. I tillegg en 
spørreundersøkelse. I møtet den 28. april gjennomførte kontrollutvalget, under 
veiledning fra Deloitte, et «risikospill» hvor risikoer i kommunen ble vurdert, basert på 
egne anbefalinger. Deloitte la fra sin rapport med overordnet analyse den 8. 
september og utvalget gjennomførte en prioritering av mulige prosjekter i planen for 
forvaltningsrevisjon.  
Sekretæren la i møtet den 20. oktober fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020. Planen bygde på utvalgets prioriteringer fra forrige møte.   
Kontrollutvalget sluttet seg til planen og innstilte i tillegg om at det fremmes en årlig 
sak til kommunestyret om forvaltningsrevisjon for påfølgende år. For 2017 innstilte 
utvalget om å gjennomføre forvaltningsrevisjon av : 
1. Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager 
2. Vedtaksoppfølging 
Kommunestyret sluttet seg 28. november til kontrollutvalgets innstilling om plan og 
tema for forvaltningsrevisjon i 2017. 
 
4.4 Selskapskontrollen 
 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27, som 
er egen juridisk enhet, er omfattet av selskapskontrollen. Dette innebærer en kontroll 
i form av en obligatorisk eierskapskontroll og/eller en frivillig forvaltningsrevisjon. 
Oppegård kommune har eierinteresser i til sammen syv selskap hvor det kan drives 
selskapskontroll: Alarmsentral Brann Øst As, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo 
Ren IKS, Follo krise- og incestsenter IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Follo 
brannvesen IKS og Oppegård kommunes Industriservice AS. Selskapskontrollen kan 
også omfatte andre selskap, men må da basere seg på åpne kilder eller at det 
aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli kontrollert.  
 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal 
være å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
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Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 8. september.  Utvalget mente det bør 
foretas en forvaltningsrevisjon av OK industriservice AS i 2018 og en 
eierskapskontroll av alle selskapene i 2019, jf. pkt. 4.4 i planen. Pga. den 
forestående kommunesammenslåingen innstilte utvalget på at selskapskontrollen i 
2020 utgår.  Utvalget ba om fullmakt til å endre planen i planperioden.  
Kommunestyret ga den 17. oktober, med unntak av planens pkt. 4.4, sin tilslutning til 
kontrollutvalgets innstilling.  I tillegg ble det vedtatt at det årlig fremmes en sak til 
kommunestyret om selskapskontroll for påfølgende år. Kontrollutvalget drøftet 8. 
desember oppfølgingen av kommunestyrevedtaket.  I sekretariatets saksutredning 
ble det framholdt at kommunestyrets vedtak innebar at handlingsdelen av planen ble 
fjernet og at den vedtatte planen derfor ikke oppfyller forskriftens krav til plan.  
Kontrollutvalget vedtok at det ikke kan se at det er behov for selskapskontroll i 2017.   
 
4.5  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.  
 
Ordfører Thomas Sjøvold orienterte i møtet 10. mars om utfordringer i kommunen, 
svarte på spørsmål og hadde en dialog med utvalget om gjensidige forventninger i 
arbeidet.  
 
Rådmann Anne Skau hadde i møtet den 28. januar en dialog med utvalget om 
aktuelle saker i kommunen. Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler møtte i utvalget 
8. desember og hadde en tilsvarende dialog med utvalget. Etter anmodning fra 
utvalget, redegjorde rådmannen  spesielt  for kommunens håndtering av  VA-anlegg 
langs Skiveien.  
 
Utvalget drøftet i møtet den 20. oktober kontroll- og tilsynsaspektene ved 
kommunesammenslåingen med Ski.  Utvalget sluttet seg til et forslag i en e-post fra 
ordføreren  om at det i første omgang  bør innkalles til et fellesmøte med leder- og 
nestleder for kontrollutvalgene, ordførerne og rådmennene fra begge kommuner og 
sekretariatet om saken.  Senere har kontrollutvalget i Ski gjort et tilsvarende vedtak.  
Møtet vi trolig bli holdt tidlig i 2017.  
 

Oppegård, den  26. januar  2017 
 
 
 
Odd Harald Røst /s./                   Henriette B. Christiansen /s./ 
       Leder             Nestleder 


