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SAK 01/2022: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT
Innledning og bakgrunn
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid. En årsrapport vil kunne bidra til å
synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen om kontrollutvalgets oppgaver. Ut over dette
er det ikke spesielle krav til innholdet i kontrollutvalgets årsrapport, og det er heller ikke formkrav.
Det er for så vidt heller ingen krav i kommunelovgivningen til årlig fremleggelse av et eget dokument,
men dette er anbefalt – og i tråd med praksis hos mange av landets kontrollutvalg.

Sekretariatets vurderinger
Etter sekretariatets syn er det å anse som god tilsynsskikk at utvalget fremlegger en årlig rapport.
Sekretariatet mener at det som hovedregel er tilstrekkelig at årsrapporten dekker følgende tema:
1: Innledning og bakgrunn
2: Kontrollutvalget rolle og ansvar
3: Kontrollutvalgets sammensetning
4: Møtevirksomhet
5: Regnskapsrevisjon
6: Forvaltningsrevisjon
7: Eierskapskontroll
8: Enkeltstående kontroll- og tilsynssaker
9: Andre saker av betydning
10: Drift og økonomi
11: Faglig oppdatering og kompetanseutvikling
12: Oppsummering og avslutning

Oppsummering og avslutning
På bakgrunn av ovennevnte har sekretariatet utarbeidet et utkast til årsrapport, som følger vedlagt.
Årsrapportens innhold fastsettes av kontrollutvalget selv. Årsrapporten er i utgangspunktet til
kommunestyrets orientering, og vil derfor normalt sett ikke være ledsaget av særskilt uttalelse eller
innstilling fra kontrollutvalgets side.
Departementet konkluderer med at kommuneloven § 23-5 innebærer at kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg om de sakene kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret etter
forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 3, 4 og 5. Formålet med bestemmelsen er at saken skal
være mest mulig opplyst før kontrollutvalgets behandling, noe som er et alminnelig prinsipp når
vedtak skal treffes. Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg til årsmelding [årsrapport]
for kontrollutvalget hvis denne inneholder opplysninger om resultater av kontrollutvalgets arbeid.
Spørsmålet avhenger med andre ord av årsrapportens innhold.
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Sekretariatet har vurdert innholdet i utkastet til årsrapport opp mot bestemmelsens ordlyd og
aktuelle tolkningsuttalelser. Kommuneloven § 23-5 kommer etter sekretariatets oppfatning ikke uten
videre til anvendelse i forbindelse med sak 01/2022.
Kommunedirektøren er likevel oppfordret til å inngi uttalelse i forbindelse med utsending av
møteinnkalling og saksdokumentasjon, såfremt dette er ønskelig sett fra kommunedirektørens side.
Eventuell uttalelse vil i så fall bli ettersendt til kontrollutvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak:
Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

Vedlegg –
1: Utkast til årsrapport 2021
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Appendiks 1: Kommuneloven § 23-5 og tolkningsuttalelser
§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I
saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.
Tolkningsuttalelser;
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-5-om-kommunedirektorensuttalelsesrett/id2777518/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-5-om-kommunedirektorensuttalelsesrett2/id2778167/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-77-nr-6-sporsmal-om-kontrollutvalg-i-ko/id637483/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-77-nr-6-administrasjonssjefens-rolle-i-/id637481/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-77-nr-6-Kontrollutvalgets-innstillingsrett/id636123/
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