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Deres ref

Svar på henvendelse

Vår ref

Dato

07/842-4 SHA

01.06.2007

om kontrollutvalgets innsyn i kommunens

datasystemer

Vi viser til deres e-post av 20. mars d.å. og etterfølgende kontakt.
Det er reist spørsmål om kontrollutvalgets rett til å hente opplysninger fra kommunens
datasystemer i forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Bakgrunnen for
henvendelsen er at et kontrollutvalgsmedlem mener det er nødvendig med innsyn
i/tilgang til samtlige av kommunens datasystem, både fagsystem og
saksbehandlingssystem.
Kommunal - og regionaldepartementets merknader til saken
Etter departementets oppfatning reiser henvendelsen to hovedspørsmål. For det første
om enkeltmedlemmer i kontrollutvalget kan framsette eget krav om innsyn. For det
andre om rekkevidden av kontrollutvalgets generelle innsynsrett.
Kontrollutvalgets kompetanse er regulert i kommuneloven § 77 og forskrift 15. juni
2004 nr. 905. Kontrollutvalget fører i henhold til § 77 nr. 1 løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Med hjemmel i kommuneloven § 77
nr. 7 kan kontrollutvalget hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det
finner nødvendig for å gjennomføre

oppgavene.

Kontrollutvalgets

oppgaver er nærmere

regulert i § 77 nr. 4 og nevnte forskrift.
Departementet understreker at kontrollutvalget er et kollegialt organ og kompetansen
som framgår av § 77 er lagt til utvalget som sådan. Enkeltmedlemmer av utvalget har
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ingen kompetanse til å foreta egne undersøkelser, selv om medlemmets oppfatning av
hva som er nødvendig skulle avvike fra det som er oppfatningen til kontrollutvalgets
flertall.
Når det gjelder spørsmålet om rekkevidden av kontrollutvalgets innsynsrett viser vi til
kommuneloven § 77 nr. 7 hvor det framgår at kontrollutvalget kan kreve de
opplysninger mv. og foreta de undersøkelser som det "finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene". Vi viser også til kontrollutvalgsforskriften § 10 hvor det er
fastslått at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Hva slags innhenting av opplysninger og hvilke undersøkelser
som er "nødvendig for å gjennomføre oppgavene" i forbindelse med en
forvaltningsrevisjon vil være gjenstand for kontrollutvalgets konkrete vurdering. På
generelt grunnlag er departementet imidlertid av den oppfatning at en vilkårlig og
altomfattende informasjonsinnhenting fra kommunens datasystem, uten at det er
foretatt en konkret vurdering av om denne informasjonen vil være nødvendig for å løse
oppgavene,

neppe vil være omfattet av kontrollutvalgets

kompetansegrunnlag.

Departementet presiserer at kontrollutvalget bør ha et bevisst forhold til
informasjonsinnhenting og gjennomføring av undersøkelser i sin kontrollvirksomhet.

Med hilsen

Jostein Selle e.f.
seniorrådgiver
Siri Halvorsen
rådgiver
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