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Folkevalgt for Ap siden 1995 
- Skole- og barnehagestyret (‘95-’03), 

Driftsutvalget og faste utvalg for plansaker 
(‘03-’07), Vararepr i KST (‘99-’03), Medlem av 
KST (‘03-’07 og ‘11-’13) 

- Styreleder i FDR/Follo Distriktsrevisjon  
 2007-2011 
- Leder av kontrollutvalget, 2007-2013 
- Styreleder i FIKS/ Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat, 2011 - 2015 
- I dag: nestleder i kontrollutvalget 
 

Bakgrunn 



  

Kommunestyrets tilsyns- og 
kontrollorgan 
 

 Kommunestyret og ordfører 
 

 Rådmann 
 

 Sekretariatet 
 

 Revisjonen 
 

Mye har endret seg… 



  

 Kommunestyret (KST) 
 Kontrollutvalgets (KU) leder bør legge frem 

alle forvaltningsrevisjonsrapportene for 
kommunestyret 
 Kommunikasjon og dialog 
 Forankre, men også utfordre 
 Ta lærdom av «gårsdagen» til beste for 

morgendagen 
 

 KU bør ta del i folkevalgtopplæringen 
sammen med KST, nettopp for å sikre og 
forankre KSTs tilsyns- og kontrollansvar. 
 KU er KSTs organ  -  KST kan ikke avskrive sitt ansvar 

Forholdet til de folkevalgte 



  

 Ordfører 
 Forventninger 

 Avklaringer 

 Forbedringspotensialer 

 Se fremover 
 

 

Samarbeidet med ordfører 



  

 Kontrollutvalget kjenner kun 
rådmannen! 
 

 Administrasjonen/rådmann 
 KST nærmeste samarbeidspartner 

 Deltar i KU når utvalget ber om det 

 Åpenhet 

 Tillit 

Forholdet til administrasjon 



 Still krav og forventninger til revisjonen slik at dere får mest «valuta for 
pengene»  
 

 Vær tydelig overfor sekretariatet på hva dere har behov for! Hva som er 
bra og hva som kan bli bedre. 
 

 Still krav til kommunestyret om å ha budsjett og rammer som gjør at dere 
kan utføre kontroll og tilsyn på en betryggende måte 
 

 Lag tydelige vedtak – ingen skal være i tvil om hva utvalget har 
vedtatt/innstiller til kommunestyret på. 
 

 Vær tydelig på frister, hold dem selv og etterspør når andre ikke evner å 
overholde dem 
 

 Vær formell og korrekt - vær bevisst i bruk av media! 
 

Still krav, ta ansvar 


