
 
 
 
 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I EIGERSUND KOMMUNE.  
 

Vedtatt av kommunestyret 9. mai 2005 – K-sak 18/05. 
Endret 20. februar 2006 - K-sak 06/06. 

Endret 19. mai 2008 – K-sak 28/08 
---- o ---- 

 
  
1. Hjemmel 
 
Kontrollutvalget er et lovpålagt kommunalt organ i medhold av § 77 i Lov av 25. september 1992 
nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).. Kontrollutvalget velges av 
kommunestyret. 
 
Kommunaldepartementet har fastsatt egen forskrift for kontrollutvalg datert 15. juni 2004 nr. 905 med 
hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner. 
 
 
2. Formål 
 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne 
av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
 
3. Sammensetning 
 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Kontrollutvalgets leder og nestleder har 
møte og talerett i kommunestyret i saker som angår kontrollutvalget. Minst ett av utvalgets medlemmer 
skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap 
og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med 
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen. 
 
 
4. Saksbehandling 
 
For kontrollutvalget gjelder reglement for saksbehandling i samsvar med reglene i forvaltningsloven, 
så langt de passer.  
 
Kontrollutvalget skal i sitt arbeid legge til grunn prinsippet om meroffentlighet. 
 
Kontrollutvalget ved sekretariatet kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og 
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Saksbehandling i kontrollutvalget skjer i regi av sekretariatet. 
 



Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget kan benytte 
kommunens administrative tjenester, herunder arkivfunksjon der dette er hensiktsmessig. 
 
 
5. Oppgaver 
 
Kontrollutvalgets virksomhet følger av  kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 2004 nr 905. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyre, når de blir forelagt 
revisjonsberetningen fra revisor. 
 
Kontrollutvalget skal påse at det årlig føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon).Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 
m.m. (selskapskontroll), herunder å kontrollere om den som utfører kommunens eierinteresser i 
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal 
minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 
organer. 
 
6. Særlige oppgaver 
 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 
 
Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 
kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og 
avskjed av ansvarlig revisor. Beslutning om vurdering om eventuell konkurranseutseting av 
revisjon skal fattes av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
 
7. Møterett 
 
Kommunens ansvarlige revisor har møte- og talerett i kontrollutvalget. Revisor møter i saker som er 
relevante i forhold til utøvelse av funksjon som kommunens revisor.  
 
 
8. Rapportering 
 
Kontrollutvalget skal årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget skal 
forøvrig sørge for at kommunestyret løpende blir orientert om forhold som kontrollutvalget kommer 
over i sitt arbeid.  



 
Kontrollutvalget tar forøvrig selv beslutninger om hvordan informasjonsplikten til kommunestyret skal 
ivaretas. 
 
Kontrollutvalget skal fremlegge budsjett, plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 
innenfor de frister som fastsettes av kommunestyret. 
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(Arkiv sak: 5001/02 – Løpenr. 20626/06) 


