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SAK 01/2021: AKTUELLE ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN 
 
1: Innledning og bakgrunn 
 
Utveksling av informasjon og synspunkter mellom administrasjonen og kontrollutvalget utgjør en 
blant flere viktige forutsetninger for et vellykket kontrollarbeid i kommunen. 
 
Jfr. utdrag fra KMDs veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver [2. utgave, side 32]: 
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 

 
Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god dialog og et godt samspill. Både administrasjonen 
og kontrollutvalget har som mål å sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. Det er derfor i 
begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom kontrollutvalget og administrasjonssjefen kan sikre en bedre prioritering og 
planlegging av kontrollutvalgets undersøkelser. 

 
Administrasjonssjefen er den viktigste kilden til informasjon om internkontrollen i kommunen. Kontrollutvalget bør derfor invitere 
administrasjonen til å orientere utvalget om aktuelle problemstillinger knyttet til internkontrollen. Møteinnkalling i kontrollutvalget kan 
også sendes til administrasjonssjefen til orientering. 
 
Administrasjonssjefen kan også orientere kontrollutvalget om de risikovurderinger som administrasjonen gjør vedrørende internkontroll i 
kommunen. 
 
Administrasjonssjefen vil ha nytte av kontrollutvalgets arbeid. Gjennom forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller, regnskapsrevisjon og 
andre undersøkelser identifiserer kontrollutvalget forbedringsområder og relevante tiltak som administrasjonen kan bruke i sitt arbeid for 
å øke tjenestekvalitet og effektivitet. 

 
Se for øvrig; 
 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-
inndeling/egenkontroll-i-kommunene/id2009801/ 
 
https://www.nkrf.no/nyheter/2020/04/17/nye-internkontrollregler-for-kommunene 
 

2: Sekretariatets vurderinger  
 
Som et ledd i dialogen mellom administrasjon og kontrollutvalg, inviteres rådmannen forholdsvis 
jevnlig til å gi en orientering om aktuelle temaer til kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Enkelte tema som eksempelvis resultater fra statlige tilsyn vil kunne ha en generell interesse for 
utvalget å kjenne til, men det kan også på forhånd være gitt signaler om hvilke problemstillinger som 
med fordel kan prioriteres. 
 
Denne gangen virker det å være størst interesse for at det gis orienteringer om a) 
integreringsarbeidet i kommunen og b) gjennomføring av kommunestyrets vedtak om 
eiendomsskatt. Rådmannen avgjør selv i hvilken grad det er hensiktsmessig å involvere sektorledere 
og/eller fagpersonell i prosessen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/egenkontroll-i-kommunene/id2009801/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/egenkontroll-i-kommunene/id2009801/
https://www.nkrf.no/nyheter/2020/04/17/nye-internkontrollregler-for-kommunene
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3: Oppsummering og avslutning 
 
I tillegg til de temaer som er forberedt og dekket av administrasjonens orienteringer, er det vanligvis 
rom for at kontrollutvalget stiller spørsmål om andre aktuelle forhold av interesse, og peker på tema 
og problemstillinger som eventuelt kan tas opp ved en senere anledning. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning. 


