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Bakgrunn 

• Evaluering av kontrollutvalg 2014: 

– Så å si alle kontrollutvalgslederne fornøyd 

med eget sekretariat 

– Store variasjoner mellom sekretariatene når 

det gjelder hvor mye tid som benyttes på 

utvalgene og hvilke oppgaver som utføres.  

– Konklusjon: Tydeligere nasjonale føringer for 

hva det må forventes at sekretæren gjør for 

kontrollutvalget. 



Kommuneloven om sekretariatene 

Sekretariatet er:  

• Direkte underlagt kontrollutvalget 

• Uavhengig av rådmannen 

• Uavhengig av revisjonen 

 

• Kontrollutvalget skal ha tilfredsstillende 

sekretariatsbistand  

• Sekretariatet skal drive forsvarlig 

saksutredning, påse at kontrollutvalgets vedtak 

iverksettes 

 



Kommuneloven om kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets oppgaver: 

1. Føre løpende tilsyn og kontroll med 

forvaltningen (inkl. påse at kommunen har 

forsvarlig revisjonsordning) 

2. Påse at regnskapet er betryggende revidert 

3. Påse at det føres kontroll med den 

økonomiske forvaltningen 

4. Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon  

5. Påse at det gjennomføres selskapskontroll 
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Korrupsjon 



Møteoffentlighet 



Habilitet 
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Kontrollutvalgets oppgaver: 
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Kontrollutvalgets oppgaver i kortform 

1. Løpende tilsyn og kontroll  

2. Betryggende revidering 

3. Kontroll med den økonomiske forvaltningen 

4. Forvaltningsrevisjon  

5. Selskapskontroll 



Foreløpig konklusjon 

• Kontrollutvalget bør kunne forvente 

at sekretariatet: 

– Har tilstrekkelig kompetanse 

– Har tilstrekkelig kapasitet 

 

 



Hypotese 

• Kontrollutvalgssekretærer er som 
andre mennesker 
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Konklusjon 

• Kontrollutvalget skal kunne forvente 

at sekretariatet: 

– Har bred kompetanse 

– Har god kapasitet 

– Utgjør et fagmiljø 

 

 

 




