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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 
1. Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger ett 
medlem blant kommunestyrets faste medlemmer, som skal lede utvalget. Kommunestyret 
velger også øvrige medlemmer og nestleder.  
 
Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem 
av formannskapet og klageutvalget, samt ansatte i kommunen. 
 
2. Kontrollutvalgets formål 
Kontrollutvalget skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på 
en best mulig måte ved å blant annet å påse at: 

- Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger 

- Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 
på området 

- Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen 
- Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 
- Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 
- Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte 

 
2. Myndighet og ansvarsområde 
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på 
kommunestyrets vegne, i samsvar med reglene om dette gitt i kommuneloven kapittel 12 og 
forskrift av 15. juni 2004 om kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak 
rapporteres til kommunestyret skal den være forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 
 
Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret i de saker som kommunestyret skal 
sluttbehandle. 
 
2.1. Årsregnskap 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 
 
2.2. Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har myndighet å til gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon som 
kommunestyret har vedtatt for planperioden. 
 
Med utgangspunkt i plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse. 
 
2.3. Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. 
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Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og om resultatene av 
disse. 
 
2.4. Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, 
og innstiller i saken til kommunestyret. 
 
3.  Saksbehandling 
Kontrollutvalgets leder sørger for innkalling til komiteens møter. Møteinnkalling gjøres kjent 
for medlemmene i samsvar med gjeldende regler for dette. 
 
Ordfører har møte- og talerett i komiteen. 
 
Kommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 
kontrollkomiteen. Kommunens revisor har møte- og talerett i komiteens møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 
 
Det generelle reglementet for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av 
kommunestyret, gjelder for kontrollkomiteens virksomhet så langt ikke annet følger av lov 
eller forskrift. 
 
K-sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollkomiteen er forsvarlig 
utredet, og at komiteens vedtak blir iverksatt.  
 
Kontrollutvalget skal legge fram årlige rapporter om sin virksomhet for kommunestyret. 
 
4. Høringer m.v: 

Kontrollutvalget kan gjennomføre en eller flere høringer som ledd i sitt arbeide for å få 

belyst et saksområde som hører inn under komiteens forvaltning. 

 

Følgende føringer gjelder for avholdelse av høringer: 

 Utvalgets leder eller minst 1/3 av komiteens faste medlemmer kan krever at det skal 

kalles inn til høring.   

 Utvalget står for arrangementet og bestemmer tema, plan for avviklingen av møte og 

hvordan møtet skal bekjentgjøres.  

 Utvalget inviterer til høringen, herunder beslutter hvilke personer, foreninger, 

organisasjoner mv. som skal inviteres og hvem som skal ha talerett. Komiteen 

bestemmer selv hvordan høringen skal avvikles, herunder om det skal være innlegg 

fra navngitte personer, hvem som har rett til å stille spørsmål og om ordet skal gis 

fritt.  

 Innkalling av administrasjonen til høringen skjer via administrasjonssjefen. 

 Høringen ledes av utvalgets leder, eller den han/hun utpeker. Møteleder avgjør 

taletid for innlegg og hvem som kan stille spørsmål/tale. 
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 Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner. Utvalget avgjør i ordinært 

komitemøte hvordan oppfølgingen av høringen skal være.  

 Det skal utarbeides referat fra høringen som skal omhandle høringens tema, hvem 

som var tilstede fra komiteen og innkalte/inviterte, og hvem som uttalte seg/svarte 

på spørsmål.   

 
 
5. Ikrafttreden 
Dette reglementet trer i kraft 1. juli 2016. 
 
Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 
 


