En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å drive med nødvendig revisjon av et mektig system. Her er kontrollutvalget i
Tana kommune samlet til møte i januar i år.
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Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene!
En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å
drive med nødvendig revisjon av et mektig system.
Dette skjer dessverre ikke over alt. Mange kommuner setter
fortsatt av for lite midler til utvalgene. Det forteller
generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) til Kommunal Rapport.
KOMMUNAL RAPPORT

”

Kontrollutvalget er viktig for å se det kommunale systemet i kortene.

Det er beklagelig. Kontrollutvalget er lovpålagt. Oppgaven er å føre tilsyn og kontroll med
kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. En kommune driver med mye. Det
varierer fra lovpålagte tjenester, saksbehandling og vedtak av stor betydning til innkjøp
og forvaltning av verdier. Dette dreier seg om menneskers rettssikkerhet, om demokrati
og det handler om økonomiske verdier. Kontrollutvalget er viktig for å se et slikt system i
kortene.

Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase viser at aktiviteten i kontrollutvalgene varierer. I 2020
behandlet rundt en firedel av kommunene mellom 21 og 30 saker. Like mange behandlet mellom 31 og 40 saker mens
noe mer enn én av ti kommuner behandlet mellom 51 og 60 saker.
En forklaring på denne variasjonen kan være at kontrollutvalgene nærmer seg oppgaven ulikt. Drammen har ett av tre
kontrollutvalg som behandler mer enn 100 saker. I 2020 behandlet kontrollutvalget 164 saker. Til sammenligning ble det
behandlet 105 saker i Tromsø og 103 saker i Oslo.

Utvalgsleder Andreas Muri (H) i Drammen forklarer sakstallet der med mennesker og kultur, ikke at det gjøres flere feil i
kommunen. – Vi er en engasjert gjeng, og vi er mange med mye erfaring, sier Muri.
Les mer om kontrollutvalgene i Kommunal Rapports ukeavis.
Medlemmene tar selv med en del av sakene inn til behandling. Det kan være spørsmål og tips som fanges opp i møte
med innbyggere. Men kontrollutvalgslederen i Drammen skulle gjerne hørt mye oftere fra innbyggerne.
Han har et poeng. Terskelen for innbyggerne til å ta kontakt med dette utvalget må være lav. Så må de samme
innbyggerne tåle at ikke alle klagemål skal føre fram. Kontrollutvalget er ingen alminnelig klagenemnd.
I tillegg til engasjement og kultur mener kontrollutvalgslederen i Drammen at det er en sammenheng mellom rause
budsjetter og aktiviteten i kontrollutvalgene. Store kommuner kan ha noe mer ressurser, blant annet til
forvaltningsrevisjoner, mener han. Forvaltningsrevisjoner kan være mer tid- og ressurskrevende enn
regnskapsrevisjoner.
Samtidig er behovet for virksomme kontrollutvalg og et kritisk blikk på det som skjer, like stort i små kommuner.
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