
Reglement for Bodø kontrollutvalg 

 

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. 

Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Kontrollutvalgets virksomhet 

reguleres av kommunelovens kapittel 23. 

Kontrollutvalget er direkte underordnet bystyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av dette. 

Bystyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for kontrollutvalgets virksomhet. 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge dette 

kan defineres som kontroll eller tilsyn. 

Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 

truffet av politiske organer eller administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet. 

Når det gjelder henvendelser fra andre enn bystyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv 

vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 

 

1. Valg, sammensetning 

 
1.1. Kontrollutvalget skal ha minimum 5 medlemmer 

 
1.2. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene 

leder og nestleder. 

 
1.3. Kontrollutvalget skal velges etter formannskapet, men før andre utvalg og nemder 

 
1.4. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og vara av formannskap, medlem og 

varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen. 

Medlemmer og varamedlemmer av bystyret er likevel valgbare. Utelukket fra valg er også 

1.4.1.personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i. 

1.4.2. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i 

et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

 

 
2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

 
2.1. Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 23-2 påse at: 

2.1.1.kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

2.1.2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

2.1.3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 

har eierinteresser i. 



2.1.4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll). 

2.1.5. Kontrollutvalget skal rapportere til bystyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller og resultatet av dem, jfr forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4. 

 

 
2.2. Utvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets 

vedtak jfr kommunelovens § 23-3. 

 
2.3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av bystyret. 

2.3.1.Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i 

forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 

 
2.4.  Kontrollutvalget avgir årlig melding til bystyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til 

bystyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle 

tiltak. 

2.4.1. Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i bystyret i saker som utvalget selv har 

fremmet. 

 
2.5. Utvalget avgir uttalelse til bystyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og 

andre tilhørende dokumenter. 

 
2.6. Utvalget påser at poster, disposisjoner, og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp 

og brakt i orden. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt. 

 

 
3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

 
3.1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift 

sendes utvalgets medlemmer, bystyret, ordfører og revisor. For øvrig gjelder reglene for 

føring av møtebok, lik bystyrets regler. 

 
3.2. Utvalgets møter holdes for åpne dører, men der hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt 

skal kontrollutvalget vedta å behandle en sak for lukkede dører. Kommuneloven gir hjemmel 

for at utvalget kan vedta å lukke et møte, dersom 1. hensynet til personvern krever lukking, 

eller 2. tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking. Det er kontrollutvalget selv ved 

flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene 

skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf 

kommunelovens § 11-5. 

 
3.3. Gjennom dette reglement beslutter bystyret at kontrollutvalget skal ha adgang til å holde 

møter som fjernmøte, jfr kommunelovens § 11-7. Større kontroll- og tilsynssaker, som bl.a 

behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller, og behandling av 

kommuneregnskapet skal imidlertid gjennomføres som fysisk møte. Jfr kommunelovens § 

11-8 kan utvalgets leder beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 

påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 



ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 

nødvendig 

 
3.4.  Møter holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, eller bystyret og ellers når 

utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

3.4.1. Innkalling til møtet skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med normalt 

7 dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, samt 

saksdokumenter. 

3.4.2. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 

være tilgjengelig for allmennheten. 

3.4.3. Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, 

velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 
3.5. Ordfører har møte - og talerett i utvalget, og kan la seg representere av annet medlem av 

bystyret. 

 
3.6. Revisjonen har møterett og rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert. 

 

 
3.7. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede 

under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

3.7.1. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende. 

 
3.7.2. Utvalget kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder 

eller 1/3 av møtende medlemmer motsetter seg dette. 

 
3.8. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak 

gjelder bestemmelsene i Kommuneloven § 11- 10 tilsvarende. 

 

4. Innhenting av opplysninger 
4.1. Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 

å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

5. Sakkyndig bistand 
5.1. Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. 

6. Taushetsplikt - offentlighet 
6.1. Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de konkrete 

opplysninger i en sak som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov. 

6.2.  Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag 

for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse. 



7. Budsjett 
7.1. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet herunder 

kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester i 

kommunen. 

7.2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til bystyret. 

 

8. Sekretariat 
8.1. Kommunen er deltager i Salten kontrollutvalgservice, som sørger for saksutredning og 

sekretariatsbistand for kontrollutvalget. 

 

 
9. Reglement for gjennomføring av høringer 

 
9.1. Formål 

Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god framdrift i 

høringen og trygge den enkelte deltakers rettsikkerhet. 

 

 
9.2. Åpne høringer, og når høringene kan lukkes 

Avgjørelse om høring blir tatt med alminnelig flertall i kontrollutvalget. Høringen skal i 

utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med alminnelig flertall avgjøre at hele eller 

deler av høringen skal/kan være lukket i medhold av kommuneloven § 11-5. Kontrollutvalget kan 

bare få taushetsbelagte opplysninger i lukket høring. Under en åpen høring kan ikke kontrollutvalgets 

medlemmer gjengi eller vise til opplysninger som er taushetsbelagte. 

 

 
9.3. Forberedelse til høringen 

Før høringen skal kontrollutvalget ha ett eller flere saksforberedende møter i forkant av høringen. På 

dette møtet fastsetter utvalget hvilke problemstillinger utvalget ønsker belyst, fremdriftsplan for 

høringen, valg av hovedutspørrer(e), taletid for den enkelte som er innkalt eller invitert, rekkefølge 

og hovedspørsmål/tema. 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som skal inviteres til høringen utenfra og hvem som skal ha 

talerett. Kontrollutvalget kan innkalle ansatte i kommunen til høringen. 

 

 
9.4. Den inviterte og den innkaltes rettigheter 

Invitasjon/innkalling til høringen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak 

eller saksområde som er tema for høringen, at den er åpen og at det eventuelt blir skrevet referat. 

Overfor ansatte i kommunen som er innkalt, skal det vises til kommuneloven § 23-2 om 

kontrollutvalgets rett til innhenting av opplysninger. 

Kommunedirektøren har møte- og forklaringsplikt når denne blir innkalt til høringen. Det samme 

gjelder ansatte som kommunedirektøren peker ut for å møte og forklare seg på sine vegne. 



 

For andre enn kommunedirektøren eller den som møter på vegne av kommunedirektøren leder skal 

det informeres om anledningen til å reservere seg mot å møte og forklare seg, om anledning til å 

kreve å bli hørt i lukket møte av personvernhensyn , eller av hensyn til å unngå å komme i en 

situasjon som kan gi negative tjenstlige konsekvenser. 

Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen. Den inviterte eller den innkalte skal ha tilgang til 

kontrollutvalgets dokumenter dersom disse ikke er unntatt offentlighet. Tilgang til dokumentene gis 

på forespørsel fra den enkelte. 

Den inviterte har anledning til å ha med seg en rådgiver/bisitter og har rett til å konferere med 

bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen. 

 

 
9.5. Gjennomføring av høringen 

Dersom andre enn lederen skal lede høringen (være hovedutspørrer), velger kontrollutvalget ut den 

som skal ha denne funksjonen, enten et annet medlem eller en person som kontrollutvalget kan 

engasjere. Avgjørelse om dette blir vedtatt med alminnelig flertall i det saksforberedende møte. 

Møteleder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrene som 

gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den som er innkalt/invitert få anledning til å gi 

en framstilling av saken innenfor et begrenset tidsrom. 

Møteleder kan utvide den innkalte/invitertes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens 

opplysning. Etter at hovedutspørrer er ferdig med sine spørsmål kan øvrige 

kontrollutvalgsmedlemmer stille oppfølgingsspørsmål. 

Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. 

Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en 

naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke 

tillatt, dette skal påtales av møteleder. 

Et medlem kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal kunne drøfte videre framdrift, 

herunder om høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører. 

Det skal ikke voteres eller treffes vedtak/konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte 

hvordan opplysningene som framkom under høringen skal følges opp. 

Det skal føres protokoll fra høringen, som omhandler hvem som var til stede fra kontrollutvalget og 

innkalte/inviterte og hvem som uttalte seg/svarte på spørsmål. Kontrollutvalget avgjør utover dette 

om det skal føres referat fra høringer og om det skal filmes og gjøres lydopptak. 

Kontrollutvalget avgjør på hvilken måte høringen skal følges opp. Dersom kontrollutvalget vedtar at 

det skal utarbeides en rapport om resultatet av høringen, skal kommunedirektøren få anledning til å 

komme med sin uttalelse til rapporten jf. kommunelovens bestemmelser. Uttalelsen skal vedlegges 

rapporten. 

Kontrollutvalget kan beslutte å legge frem rapporten til bystyret. 



9.6. Kunngjøring 

Åpne høringer skal kunngjøres som for møte. 


