
KONTROLLUTVALGET
I LOKALDEMOKRATIET –

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport



Folkevalgt kontroll – «spydspisser i 
egenkontrollen»
■ Lovpålagt ansvar

■ Kontrollere at kommunen følger lover og regler

■ Ivareta innbyggernes rettssikkerhet

■ Effektiv drift

■ Læring og forbedring



KUs syn på seg selv

Undersøkelse i Kommunal Rapport jan. 2019:

• KU har høy status: 8 %

• KU er meget viktig: 55 %

• Ønsker å sitte i KU også i neste periode?

Ja: 44 %
Nei: 28 %
Vet ikke: 28 %

«17. mai-komiteen er vel litt under. Ellers er 
kontrollutvalget det laveste du kan komme.»

Arild Brekke, Tvedestrand



KUs syn på seg selv

Evaluering av Deloitte 2014

• Lite attraktiv posisjon – 26 % (ledere)

• Likevel: Høy gjenvalgsprosent og stort
engasjement

• Nødvendig kunnskap: 86 %



Noen hindringer i arbeidet
■ Små budsjetter

■ Kommuner over 10.000 innbyggere (2017):
Vefsn:   266 kr per innbygger
Vestby:    10 kr per innbygger
Bergen:   26 kr per innbygger

■ 1/5 av kommunene har under 100.000 kr i årlig budsjett
til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (Deloitte)

■ Lite synlige

«Kontrollutvalget lever en anonym tilværelse»
KU-leder i Kommunal Rapports undersøkelse



KU på 
kommunens 
nettsider
■ Halvparten informerer ikke om KUs 

funksjoner

■ 1 av 4 gir ingen opplysninger om hvem 
som sitter i KU

■ Halvparten har ingen kontaktinfo til 
lederen av KU

■ 35 % publiserer sakspapirene på eget 
nettsted – 46 prosent bare på 
sekretariatets nettsted



Opplysninger som bør med

■ KUs oppgaver

■ KUs medlemmer, med parti

■ Møtedatoer, sakspapirer og protokoller

■ Kontaktinfo til KU-leder og KU-sekretariat

Et ansvar for administrasjonen, men KU kan være pådriver!



KU-møter overført på nett?
FORDELER

• Demokratiserende
• Øker sakligheten
• Etterprøvbart



«Hvilken status 
kontrollutvalget får, avhenger 
av hvordan utvalget utfører 

sitt arbeid»
Gudvin Selsås, KU-leder i Haugesund



KU trenger kunnskap og kompetanse
– i tillegg til store nok budsjetter og kompetente sekretariater og revisjoner

• Folkevalgtopplæringen
• Evaluering etter endt periode
• Kompetanseoverføring fra gammelt til nytt utvalg
• Hvordan kan sekretariat og revisjon bidra?
• Delta på kurs og konferanser, erfaringsutveksling



Medienes rolle
■ Overlappende oppgaver

Vær varsom-plakaten:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke 
kritikkverdige forhold.

■ Medspiller, ikke fiende

– Vær åpen, bidra med kunnskap

– Be om sitatsjekk

– Ta kontakt selv, skriv innlegg


