
Kontrollutvalg

Med Bård HoksrudMed Bård HoksrudMed Bård HoksrudMed Bård Hoksrud

HVA SKAL JEG PRATE OM?

o Korte trekk

o Tillit 

o Oppmerksomhet

o Hvordan bør et kontrollutvalg se ut

2 Kontrollutvalg med Bård Hoksrud 29/01/2020



Hvem er jeg, hvorfor prater jeg til dere?

I KORTE TREKK

Hva er et kontrollutvalg, hvilken rolle har det Hva er et kontrollutvalg, hvilken rolle har det Hva er et kontrollutvalg, hvilken rolle har det Hva er et kontrollutvalg, hvilken rolle har det 
og hvorfor skal man sitte i det?og hvorfor skal man sitte i det?og hvorfor skal man sitte i det?og hvorfor skal man sitte i det?
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Utvalgt av kommunestyret

• Kontrollutvalget er utvalg valgt av kommunestyret

• Skal kontrollere på vegne av kommunestyret

• Bidra til å utvikle og forbedre tjensten

• Lovpålagt utvalg

Uavhengig av administrasjonen

• Viktig å huske at kontrollutvalget er uavhengig av administrasjonen

• Er et utvalg som gjør undersøkelser på vegne av kommunestyret 
• Altså folket (indirekte)



Gjør lovlighetskontroll

• Jobben til kontrollutvalget er å sikre at vedtak fattet av 
kommunestyret blir gjennomført og at lover, forskrifter og regler blir 
fulgt i administrasjonen også politiske vedtak (unntak der 
fylkesmannen er tillagt denne myndigheten

Forbedre/lære 



Utvalget har mandatet

• Hvert enkelt medlem i kontrollutvalget har ikke noe eget mandat

• Utvalget som helhet kan innstille til kommunestyret 

• Enkeltmedlemmene har ikke mer makt enn at de kan løfte 
enkeltsaker, bidra i diskusjonen rundt sakene

• Utvikle tjenestene 

Fakta regjerer

• Politisk standpunkt er irrelevant i kontrollutvalget

• Fakta kommer alltid fremst

• Som regel er beslutningene enstemmige



De mest spennende sakene også de kjedeligste
• Litt som finanskomiteen på Stortinget

OM TILLIT

Tillit er det viktigste for et kontrollutvalg. Både Tillit er det viktigste for et kontrollutvalg. Både Tillit er det viktigste for et kontrollutvalg. Både Tillit er det viktigste for et kontrollutvalg. Både 
tillit til kommunen og til utvalget.tillit til kommunen og til utvalget.tillit til kommunen og til utvalget.tillit til kommunen og til utvalget.
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Sørg for at kommunen gjør jobben sin!

• Kontrollutvalgets viktigste rolle er å sørge for at kommunen gjør 
jobben sin innenfor de gitte rammene

Tillit

• Det er kontrollutvalgets arbeid som skal gjøre at folket har tillit til 
kommunen

• Er det lav tillit, kan kontrollutvalget prøve å være mer synlig
• Løft også saker selv



OPPMERKSOMHET

Det er uunngåelig å få oppmerksomhet, da er Det er uunngåelig å få oppmerksomhet, da er Det er uunngåelig å få oppmerksomhet, da er Det er uunngåelig å få oppmerksomhet, da er 
det viktig å vite hvordan media reagerer på det viktig å vite hvordan media reagerer på det viktig å vite hvordan media reagerer på det viktig å vite hvordan media reagerer på 

saker i kontrollutvalget.saker i kontrollutvalget.saker i kontrollutvalget.saker i kontrollutvalget.
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Media elsker kontrollutvalget

• Ord som granskning, kontroll, gjennomgang, rapport media elsker 
disse ordene

• Saker som angår mange

• Saker hvor kommunen har begått grove feil

• Intern krangling

• Ingenting er hemmelig i kontrollutvalg



Tolga

Vannverk-saken i Askøy



HVORDAN UTVALGET BØR SE UT

Mitt ideelle kontrollutvalgMitt ideelle kontrollutvalgMitt ideelle kontrollutvalgMitt ideelle kontrollutvalg
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Opposisjonen bør dominere
• Opposisjonen bør ha flertall og leder

• Slik er det på Stortinget, betyr i praksis at man har en del rettigheter 
som å kunne kalle inn til høringer osv. Mener også at et skikkelig 
kontrollutvalg er veldig bra for flertallet/posisjonen!  



Ikke et «partipolitisk», men definitivt et politisk utvalg 

Bør ha en god balanse av unge og gamle 

• De gamle bærer et godt kjennskap til kommunen allerede.

• De yngre er der fordi dette er et utvalg hvor man får en unik 
kjennskap til kommunen sin

Den flotte gjengen jeg har med meg i kontrollutvalg i 
Bamble! 



Opp til hver enkelt hvordan man bruker rollen

• Et utvalg kan både være reaktivt og kun ta saker som blir tilsendt

• Eller proaktivt, løfte saker selv være på hugget

TAKK FOR MEG

Bård Hoksrud

Facebook:

facebook.com/bardhoksrud

E-post:
bard.hoksrud@stortinget.no


