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Plan for Kontrollutvalget 
 i Marker kommune. 

 
 
 

For valgperioden 2015 – 2019 består utvalget av følgende 
medlemmer: 

 Heidi Harefallet Slupstad (leder), Kristian Haugsmoen 
Fog (nestleder), Sara-Helen Larsen, Kent Arne Olsson og 
Odd E. Volen  

 
 
 

 
Figur 1 Kent A. Olsson, Sara-Helen Larsen, Kristian H. Fog, Heidi H. Slupstad og Odd E. Volen 
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1 Innledning  
 

Kontrollutvalget i Marker har valgt å få utarbeidet et dokument som inneholder en 
handlingsplan for sitt arbeid i valgperioden. Hensikten med dokumentet er å gi 
kommunestyret, andre aktuelle politiske organ, kommunens administrative ledelse 
og andre, kunnskap om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og arbeidsform. 
Dokumentet inneholder en oversikt over hvilke oppgaver utvalget vil prioritere i sin 
tilsynsvirksomhet. I tillegg utarbeides det en møteplan for hvert år. 

 
2 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
 
Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr 11, har kommunal- og 
regionaldepartementet den 15. juni 2004 fastsatt Forskrift om kontrollutvalg. 
Her blir kontrollutvalgets roller og oppgaver utførlig beskrevet, men hovedbudskapet 
er: 
 
«Kontrollutvalget skal sikre at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at 
ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes 
forutsetninger»  
«Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer» 
«Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen, utvalget har 
en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget finner det nødvendig å 
undersøke» 
(utdrag fra Kontrollutvalgsboken) 
 
 

3 Mål for kontrollutvalgets arbeid 
 
For å kunne følge opp alle oppgavene som kontrollutvalget er pålagt å føre tilsyn 
med, er det utarbeidet følgende overordnede mål for arbeidet i valgperioden: 
 

 Kontrollutvalget i Marker skal på vegne av kommunestyret og gjennom sitt 
arbeid medvirke til å styrke tillitsforholdet mellom kommunens innbyggere og 
den kommunale forvaltning.  

 Kontrollutvalget i Marker skal på vegne av kommunestyret føre løpende 
tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. 
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4 Kontrollutvalgets møtevirksomhet og arbeidsform 
 
Kontrollutvalget har eget sekretariat (Kommuneloven § 77) 
 
Kontrollutvalget i Marker kommune har etablert en praksis på 5-6 møter årlig. Dette 
har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets saksmengde. 
Møtene holdes i inneværende periode på dagtid og er i utgangspunktet åpne for 
publikum (Forskrift om kontrollutvalg § 19) 
  
Det kan også være andre arrangement som det kan være hensiktsmessig for 
utvalgsmedlemmene å delta på. 
 
For å få en best mulig kontakt og innsyn i forvaltningen, er Kontrollutvalget avhengig 
av en løpende dialog mellom sekretariatet, revisjonen og kommunens øverste 
politiske og administrative ledelse. 
Utvalget ønsker derfor i stor grad å invitere Ordfører og Rådmann til møtene for å få 
innblikk i aktuelle problemstillinger, samt å besøke virksomheter /avdelinger i 
kommunen. 
 
Utvalget har en betydelig tilsynsfunksjon med mange oppgaver som skal utøves 
innenfor en stor og mangesidig virksomhet. Det er derfor viktig at utvalget prioriterer 
sine oppgaver og utarbeider en handlingsplan med utgangspunkt i 
revisjonsbegrepene ”risiko og vesentlighet”.  
 
 

5 Handlingsplan 
Prioriterte oppgaver for valgperioden 2015-2019 

 

 Utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 

 Gjennomføre forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan. 

 «Overvåke» kommunens anseelse ved bl.a. å følge opp administrasjonens 
saksbehandling, rapportering og økonomistyring. 

 Kvalitetssikring av kommunens økonomirutiner ved å følge opp den interne 
kontrollen 

 Invitere rådmann og virksomhetsledere til møtene for å gi en orientering om 
sine virksomheter 

 Samtaler med ordfører og hovedutvalgsledere 

 Oppfølging av vedtak, kommunestyre og hovedutvalg 

 Utvalget ønsker å være synlige i kommunestyret og holde seg løpende 
orientert om kommunens virksomheter 
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6 Møteplan/årshjul 
 

Aktiviteter/saker Møter  

1  2 3 4 5 6 Kommentar  

Protokoll  x x x x x x  

Referatsaker  x x x x x x  

Orientering fra revisor x x x x x x  

Forvaltningsrevisjonsrapporter       Ca. 1 hvert år 

Oppfølging av FRs rapporter       Ca. 1 hvert år 

Rapporter fra regnskapsrevisjon        Ved behov 

Egenevaluering fra revisor   x     

Kontrollutvalgets årsmelding x       

Budsjett for kontroll og tilsyn     x   

Årsregnskap og revisjonsberetning  x      

Kontrollutvalgets møteplan   x   x  

-        

-        

-        

-        

-        

 
 
 
Planen er veiledende og kontrollutvalget i Marker kommune står fritt til å ta opp 
hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. 
 
 
Marker, 18.02.2016 
 
Heidi Harefallet Slupstad 
Leder  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


