Kontrollvettreglene
1. Ta ikke fatt på kontrollarbeidet uten opplæring.
Det er avgjørende for et godt kontrollarbeid at medlemmene settes i stand til å utøve sitt verv på en god
måte. Kommunestyret bør sørge for at det er tilstrekkelig budsjett til at kontrollutvalgsmedlemmene kan
delta på kurs og konferanser. Siden kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret, bør det også gis
en innføring i kommunal egenkontroll til alle folkevalgte i kommunen.

2. Meld fra til kommunestyret om hva kontrollutvalget planlegger å gjøre.
Planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret. I den forbindelse
bør kontrollutvalget fremlegge gjennomført overordnet analyse for å gi kommunestyret innsikt i hvilke
risiko- og vesentlighetsvurderinger planene er tuftet på. Utvalget bør også be om mandat til å endre
planene ved behov.

3. Vis respekt for kommunens administrasjon og ansatte.
Selv om kontrollutvalget har vide fullmakter til å utføre de undersøkelser som man mener er nødvendig, er
det viktig å vise respekt for kommunens administrasjon og ansatte. Kontrollutvalget har ikke selv myndighet til å pålegge administrasjonen tiltak. Kontrollutvalget og administrasjonen må begge bidra til et best
mulig partnerskap i den kommunale egenkontrollen. Kontrollutvalget kan gjerne invitere rådmannen til et
møte tidlig i valgperioden der rolleforståelse og kjøreregler for samhandling er på agendaen.

4. Vær rustet mot det som kommer.
Sørg for å ha en revisjonsordning og et sekretariat som ivaretar kontrollutvalget og kommunen på en god
måte. Avklar gjerne med sekretariatet og revisjonen hvilke forventninger utvalget har til bistand og samhandling.

5. Lytt til gode råd.
Ved utskiftninger i kontrollutvalget etter kommunevalg utgjør sekretariatet i mange kommuner kontinuiteten i kontrollarbeidet. Sekretariatene har også typisk et regionalt nedslagsfelt med ansvar for flere
kommuner, og besitter innsikt i hvordan kontrollarbeidet utføres i sammenlignbare kommuner. Det kan
derfor ofte være verdifullt å rådføre seg med sekretæren om hvordan saker bør behandles. Også revisor har
kompetanse om kommunal egenkontroll som kan være nyttig for utvalget.

6. Bruk overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser som kart og kompass.
En god overordnet analyse er en avgjørende forutsetning for et godt kontrollarbeid, og analysen kan nyttiggjøres til langt flere kontrollaktiviteter enn å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Til tross for knappe ressurser, bør kontrollutvalget prioritere dette arbeidet. Oppdater gjerne overordnet
analyse og planene i løpet av perioden for å tilpasse arbeidet i utvalget til et eventuelt endret risikobilde.

7. Gå ikke alene.
Kontrollutvalget er et kollegium, og enkeltrepresentanter bør være varsom med å uttale seg på kontrollutvalgets vegne i media, eller på eget initiativ ta kontakt med administrasjonen. Sørg for at utvalget lager
kjøreregler for hvem som uttaler seg på vegne av utvalget i ulike situasjoner, og hvordan dette bør foregå.

8. Vend i tide.
Det er ingen skam å ikke gjennomføre en planlagt forvaltningsrevisjon eller avslutte en kontrollsak dersom
for eksempel administrasjonen gir betryggende orienteringer som endrer risikobildet.

9. Spar på kreftene, men grav videre i sakene om nødvendig.
Kontrollutvalgene har ofte knappe ressurser selv om kontrollbehovet kan være stort. Kontrollutvalget må
derfor gjøre en vurdering av hvilke saker man skal gå inn i, hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres og hvor mye ressurser som skal benyttes. Noen kontrollaktiviteter er mer ressurskrevende enn andre.
I tilfeller der en er usikker på om en skal iverksette en revisjon, kan det være hensiktsmessig å starte med
en mindre kontroll (for eksempel ved at rådmannen orienterer), før en setter i gang en mer omfattende
kontroll i form av en forvaltningsrevisjon.
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