
Meeting Book: Fyresdal kontrollutval (28.02.2019) 

Fyresdal kontrollutval 

Date: 2019-02-28T09:00:00 

Location: Fyresdal næringshage, Hamaren 

Note: 

Meld forfall til utvalssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 47034560, 

snarast mogeleg. 

 

Innkalles: 

Sak 1/19 Rådmann Ketil Kiland kl. 09:00 

Sak 2/19 Ass. Rådmann Une Marit Tangen kl. 09:00 

Sak 3/19 Økonomisjef Kjersti Bergland kl. 09:30 



Saksliste
 

Møteinnkalling
1/19 Godkjenning av møteinnkalling 28.2.19 3

 

Møteprotokoll
1/19 Godkjenning av protokoll frå møtet 29.11.2018 4

 

Saker til behandling
1/19 Fyresdal kommunes implementering av GDPR 19 

2/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag forkompensasjon frå staten - Fyresdal

kommune 21 

3/19 Orientering frå økonomisjef 28.2.2019 26 

4/19 Årsrapport med årsrekneskap og kontrollrapport for

skatteoppkrevjarfunksjonen 2018 – Fresdal kommune 27 

5/19 Plan for forvaltningsrevisjon - Ny vurdering etter vedtak i kommunestyret 44 

6/19 Oppfølging av kontrollutvalet sitt vedtak i sak 23/18 - Orientering om omstillingsprosjektet i Fyresdal

kommune. 46 

7/19 Vurdering av forvaltningsrevisors sjølvstende - Fyresdal kommune 48 

8/19 Orientering frå revisor 28.2.2019 51 

9/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune 52 

10/19 Betraktningar kring kontrollutvalets handtering av varslingssak i 2014-2015 61 

11/19 Referatsaker 28.2.2019 62 

12/19 Eventuelt i møte 28.2.2019 95
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Arkivsak-dok. 19/00065-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 28.2.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Møteinnkalling 28.2.2019 vert godkjend. 
 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Møteinnkalling 28.2.2019 leggast fram for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 28.2.2019  
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Arkivsak-dok. 19/00065-2 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møtet 29.11.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 29.11.2018 vert godkjend. 
 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Protokoll frå møtet 29.11.2018 leggast fram for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll frå møtet 29.11.2018  
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Møteprotokoll  
 

Fyresdal kontrollutval 

 
Dato: 29.11.2018 kl. 9:00 – 13:00 
Sted: Hamaren 
Arkivsak: 18/00166 
  
Til stede:  Per Helge Seltveit,  

Gunnar Kvasjord 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Torstein Wøllestad 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Ketil Kiland 

Økonomisjef Kjersti Bergland 
Styrar i Fyresdal barnehage, Liv Johre Bakke 
Dagleg leiar omstillingsprogrammet, Håkon Holtskog  
Observatør i omstillingsstyret Aslak Momrak-Haugan 
 
Oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe 
Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim 
Sekretær Ingebjørg Liland 

  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  
 
Leiar opna møtet med ei markering til minne om kontrollutvalsmedlem Olav Åge Dale.  
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00166-28 Godkjenning av innkalling 29.11.2018 3 

Møteprotokoll  

4/18 18/00166-27 Godkjenning av protokoll frå møte 21.09.2018 4 
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Saker til handsaming 

21/18 18/12875-1 Oppfølging etter einingsbesøk i Fyresdal barnehage 5 

22/18 18/10564-7 
Bekreftelse på deltaking i forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av 
renovasjonstenester 

6 

23/18 18/12872-1 Orientering om Omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune 7 

24/18 18/12592-1 Orientering om Fyresdal kommune sitt budsjett for 2019 8 

25/18 18/10874-4 
Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - Fyresdal 
kommune 

9 

26/18 18/00193-3 Orientering frå revisor 29.11.2018 10 

27/18 18/12594-1 Kontrollutvalet sin møte og arbeidsplan 2019 - Fyresdal kommune 11 

28/18 18/00175-11 Referatsaker 29.11.2018 12 

29/18 18/00182-6 Eventuelt 29.11.2018 13 

    

 
 
Fyresdal, 29.11.2018 
 
 
Per Helge Seltveit      Ingebjørg Liland 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 29.11.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 4/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 29.11.2018 vert godkjend. 
 
 
Møtehandsaming 
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 29.11.2018 vert godkjend. 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll frå møte 21.09.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 4/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Protokoll frå møtet 21.09.2018 vert godkjend. 
 
 
Møtehandsaming 
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Protokoll frå møtet 21.09.2018 vert godkjend. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til handsaming 

21/18 Oppfølging etter einingsbesøk i Fyresdal barnehage 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 21/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Saka takast til vitande. 
 
 
Møtehandsaming 
Rådmann Ketil Kiland og styreleiar i barnehagen Liv Johre møtte i kontrollutvalet for å svare på 
spørsmåla frå kontrollutvalet.  
 
Votering 
Samrøystes.  
 
Vedtak  
Saka takast til vitande. 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Bekreftelse på deltaking i forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av 
renovasjonstenester 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 22/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Kontrollutvalet stadfester at ein ynskjer å delta i forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av 
renovasjonstenester med ein kostnad på kr. 25 500. Rapporten skal omhandle følgjande 
problemstillingar:  
 

• Er forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall mv. for Fyresdal, Kviteseid, 
Seljord, Tokke og Vinje[1] i tråd med heimelsgrunnlaget? 

• I kva grad følgjer Renovest IKS reglane om sjølvkost, herunder om fordelinga av 
renovasjonskostnadene mellom kommunane i tråd med gjeldande regelverk? 

 
Kontrollutvalet ynskjer å ta med ei undersøking av berekninga av renovasjonsgebyr i kommunen og 
tiltak for å sikre rett utfakturering av renovasjonsgebyr frå kommunen, med ein tilleggspris på inntil 
kr. 20 000.  
 
 
 
Møtehandsaming 
Leiar og sekretær kommentera i saka.  
 
Votering 
Samrøystes.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalet stadfester at ein ynskjer å delta i forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av 
renovasjonstenester med ein kostnad på kr. 25 500. Rapporten skal omhandle følgjande 
problemstillingar:  
 

• Er forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall mv. for Fyresdal, Kviteseid, 
Seljord, Tokke og Vinje[1] i tråd med heimelsgrunnlaget? 

• I kva grad følgjer Renovest IKS reglane om sjølvkost, herunder om fordelinga av 
renovasjonskostnadene mellom kommunane i tråd med gjeldande regelverk? 

 
Kontrollutvalet ynskjer å ta med ei undersøking av berekninga av renovasjonsgebyr i kommunen og 
tiltak for å sikre rett utfakturering av renovasjonsgebyr frå kommunen, med ein tilleggspris på inntil 
kr. 20 000.  
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Orientering om Omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 23/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Saka takast til vitande.  
 
 
Møtehandsaming 
Rådmann Ketil Kiland, dagleg leiar Håkon Holtskog og observatør i styret Aslak Momrak-Haugan 
møtte i kontrollutvalet for gi ei orientering om omstillingsprogrammet i kommunen.  
 
Utvalet og revisjonen stilte spørsmål i saka. Det vert stilt spørsmål ved organiseringa i 
omstillingsprogrammet.  
 
Leiar satt fram følgande forslag til vedtak: Kontrollutvalet ber sekretariatet stile eit brev til 
omstillingstyret og rådmann, der ein ber om attendemelding på kontrollutvalets synspunkt på 
organiseringa i omstillingsprogrammet. Leiar får fullmakt til å underskrive brevet på vegne av 
kontrollutvalet.  
 
 
Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalet ber sekretariatet stile eit brev til omstillingstyret og rådmann, der ein ber om 
attendemelding på kontrollutvalets synspunkt på organiseringa i omstillingsprogrammet. Leiar får 
fullmakt til å underskrive brevet på vegne av kontrollutvalet. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Orientering om Fyresdal kommune sitt budsjett for 2019 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 24/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Saka vert teken til vitande 
 
 
Møtehandsaming 
Økonomisjef Kjersti Bergland orienterte utvalet om kommunens budsjett for 2019, og svara på 
spørsmål frå utvalsmedlemmene.  
 
Votering 
Samrøystes.  
 
Vedtak  
Saka vert teken til vitande 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - Fyresdal kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 25/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak i tråd med framlagt 
prosjektplan.  
 
Vedtaket føresett at kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til endre plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Tilråding til kommunestyret: 
Kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til å endre plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, og 
bestille eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak. 
 
 
Møtehandsaming 
Kontrollutvalet ønsker eit prosjekt som gir eit større bilete enn det som er lagt opp til i prosjektplanen. 
Dei ynskjer å ta med ei problemstilling som ser på korleis administrasjonen førebur og legg fram saker 
til handsaming, derunder korleis administrasjonen fangar opp politiske signal i saksutgreiinga. 
Kontrollutvalet vil be om ekstra midlar frå kommunestret for å gjennomføre ein utvida revisjon.  
 
Kontrollutvalet meiner at dette fortsatt er ei aktuell problemstilling. Leiar viser til protokolltilførsel i 
kommunestyret 21. juni der kommunestyret retta kritikk til administrasjonen i samband med 
tilsettingar.  
 
Prosjektet var og ført opp som ein av to forvaltningsrevisjonar i revisjonens forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2019, men vart bytt ut med ein revisjon av Gimle skule.  
 
Sekretariatet foreslo slikt vedtak med endringar:  
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak i tråd med framlagt 
prosjektplan. Kontrollutvalet ynskjer og at det i tillegg sjåast på korleis administrasjonen førebur og 
legg fram saker til handsaming.   
 
Vedtaket føresett at kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til endre plan for forvaltningsrevisjon, og 
gir ekstra midlar til å utvide prosjektet.   
 
Tilråding til kommunestyret: 
Kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til å endre plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, og til å 
bestille eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak.  
 
Kommunestyret bevilgar midler til at prosjektet utvidast med inntil 100 timar.  
 
Votering 
Samrøystes for forslag til vedtak med endringar.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak i tråd med framlagt 
prosjektplan. Kontrollutvalet ynskjer og at det i tillegg sjåast på korleis administrasjonen førebur og 
legg fram saker til handsaming.   
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Vedtaket føresett at kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til endre plan for forvaltningsrevisjon, og 
gir ekstra midlar til å utvide prosjektet.   
 
Tilråding til kommunestyret: 
Kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til å endre plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, og til å 
bestille eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak.  
 
Kommunestyret bevilgar midler til at prosjektet utvidast med inntil 100 timar.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Orientering frå revisor 29.11.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 26/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Kontrollutvalet tek saka til vitande. 
 
 
Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim ga utvalet ei orientering om den løpende revisjonen i kommunen. 
Oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe og rådmann Ketil Kiland kommentera i saka. 
 
Votering 
Samrøystes.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalet tek saka til vitande. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Kontrollutvalet sin møte og arbeidsplan 2019 - Fyresdal kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 27/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 godkjennast.  
 
Planen og møtedatoane er rettleiande. Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter 
utvalet ynskjer.  
 
Møtedatoar 2019: Torsdag kl. 09:00: 28.02.2019 – 23.05.2019 – 19.09.2019 – 28.11.2019 
 
 
Møtehandsaming 
Møte- og arbeidsplan for 2019 vart lagt fram for kontrollutvalet.  
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 godkjennast.  
 
Planen og møtedatoane er rettleiande. Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter 
utvalet ynskjer.  
 
Møtedatoar 2019: Torsdag kl. 09:00: 28.02.2019 – 23.05.2019 – 19.09.2019 – 28.11.2019 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Referatsaker 29.11.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 28/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Referatsakene takast til vitande. 
 
 
Møtehandsaming 
1.Referatsaker 

• NKRF sin kontrollutvalskonferanse 30-31. januar 2019 på Gardermoen. Påmelding 18. 
desember. 
 
Per Helge Seltveit melder seg på konferansen NKRF konferansen 
 

2. Saker behandla i kommunestyret 
• 73/18 Eigarskapsmelding for Fyresdal kommune 2019-2022 
• 76/18 Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjon og feiing. 
 

3. Neste møte Torsdag 28. februar 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 
• Årsmelding 2018 for Fyresdal kontrollutval 
• Forvaltningsrevisor sin eigenvurdeing av sjølvstende 
• Orientering frå økonomisjef 
• Orientering frå revisor 
• Referatsaker/Eventuelt 

 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
 
 
Referatsakene takast til vitande. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Eventuelt 29.11.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Fyresdal kontrollutval 29.11.2018 29/18 
 
 
 
 
Møtehandsaming 

1) Det må haldst nytt val av kontrollutval.  Sekretariatet ser på om det skal eller bør valgjast inn 
ei kvinne i utvalet då Annveig Veum Aas er ute i permisjon.  

 
 

2) Per helge orientere om deltaking på Temarks haustkonferanse.   
 
 
Sekretariatet foreslo følgande forslag til vedtak: Saken takast til vitande 
 
Votering 
Samrøystes.  
 
Vedtak  
Saken takast til vitande. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 



1/19 Fyresdal kommunes implementering av GDPR - 19/03361-1 Fyresdal kommunes implementering av GDPR : Fyresdal kommunes implementering av GDPR

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/03361-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Fyresdal kommunes implementering av GDPR 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek saka til vitande. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
I 2018 sette EU i verk ei personopplysningsforordning GDPR (GDPR – General Data Protection 

Regulation). Forordninga er eit sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. I juli 2018 blei denne 

forordninga implementert i ei ny personopplysningslov i Noreg. Hensikta med regelverket er å styrke 

personvernet, sørgje for meir openheit rundt innsamling av personopplysningar og at bruk av 

opplysningar skal grunngjevast og avgrensast. 

 

Personopplysningslova handlar om handsaming – altså innsamling og bruk- av personopplysningar. 

Reglane gjev verksemdene ei rette plikter samtidig som den gjev enkeltpersonar ei rekke rettigheitar. 

Personopplysningslova får ei rekke konsekvensar for kommunane. Dette dreier seg blant anna om at 

personvernombod blir obligatorisk for alle offentlige myndigheiter, samt at alle kommunar må ha oversikt 

over kva personopplysningar dei har. Datatilsynet har laga mange oversikter over dei viktigaste 

endringane som følgjer med det nye regelverket, ei av desse oversiktene ligg lagt ved. 

 

 

Saksopplysningar: 
Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å tilpasse seg reglane i forordninga. Det er difor aktuelt å få eit 

innblikk i kva kommunen har gjort eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk. 

 

Rådmann Ketil Kiland vil gje utvalet ei orientering i møtet.  

 

 

Vedlegg:  

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet? 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov   givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 
personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU eller EØSland.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
ITtjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  
og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere
gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler 
Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 
lovkrav
Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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Arkivsak-dok. 19/03362-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag 

forkompensasjon frå staten - Fyresdal kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Helt sidan media (ref. VG 14.10.18) i starten av oktober avslørte at tre brør utan å vite om det var 

registrert som psykisk utviklingshemma av Tolga kommune, har det vore søkelys på korleis systemet med 

registrering av psykisk utviklingshemma fungerer. Og fleire har spurt seg: Har dette skjedd i andre 

kommunar også? I tillegg har det kome fram at nokon kommunar har kjøpt bistand frå konsulentar i 

arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemma i kommunen. 

 

Kontrollutvalet har bedt sekretariatet leggje opp ei sak med bakgrunn i «Tolgasaken», ei sak som belyser 

status for Fyresdal kommune (Kommunens registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for 

kompensasjon frå staten). 

 

Saksopplysningar: 
Som følgje av Tolga-saka har fleire kontroll- og tilsynsaktørar kome på banen, og regjeringa har bede om 

ein total gjennomgang av alle delar av den såkalla Tolga-saka. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har fått ei utgreiing frå Fylkesmannen i Hedmark, kor dei har 

anbefalt ein ugilda gjennomgang av saka. Det har resultert i at dei etablerte tilsynsmyndene, 

Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen, har gått gjennom saka. Fylkesmannen i 

Vestland fekk i oppgåve å koordinere ein heil gjennomgang og vurdering av 

sakshandsaminga i saka. Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn la 

den 11.02.19 fram resultata frå gjennomgangen av «Tolga-saken» for regjeringa. Gjennomgangen 

viser manglar i sakshandsaminga på alle områder og nivå som er undersøkt, derunder feil ved 

kommunens registrering som grunnlag for rammetilskot. 

 
Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommunar. KS-leder Gunn Marit Helgesen 

har i denne samanheng uttala til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført stikkprøver i 

kommunar som har hatt stor auke i tal på psykisk utviklingshemma. Det ser ut til å vere naturlege 

forklaringar på dei aukingane. Ut frå det dei veit i dag er det difor ikkje grunn til å tru at detta er eit 

omfattande problem. 
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Tal på personar med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er eit kriterium som inngår i  
inntektssystemet, som avgjer kva den einskilde kommune får i rammetilskott frå staten. Kommunane  

rapporterer sjølv via Altinn, tal på personar til helsedirektoratet, som utførar innsamlinga på vegne av  

KMD. 

 

Eit av spørsmåla som har dukka opp med Tolga-saka er revisors ansvar, og det igjen er relevant for  

kontrollutvalet å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalet har ovanfor revisor ref.  

Kontrollutvalsforskrifta § 4. Revisors ansvar avgrensast til å sjekke at kriteria frå Helsedirektoratets  

rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er følgt opp. Det er kommunen som har det øvste ansvaret for at dei  

registreringane som sendast inn til Helsedirektoratet er korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk  

utviklingshemma utan å ha fått ei diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid ser revisor til  

at dei registreringane kommunen har gjort, er i høve til kriterier fastsatt i rundskriv frå Helsedirektoratet.  

Eit av desse kriteria er at det skal ligge føre ei diagnose. Men revisorane er ikkje legar, og dei kan ikkje –  

og skal ikkje – gå inn i sjølve diagnosen og vurdere den. Det er helsevesenet sitt ansvar. 
 

Rundskriv IS-3/2018 har satt fylgjande kriterier for utrekning av rammetildeling i inntektssystemet mht.  

personer med psykisk utviklingshemming:  

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei  

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes  

syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller  

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10  

og diagnosekode P85 i IPCP-2 

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018 

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3 

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som: 

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar 

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1» 

 

Kommunane registrerer sjølv talet i Altinn. Når det gjelder kontroll står det fylgjande: 

 

«Kontroll av registrering 

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 

registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 

rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.» 

 

For å sikre at kommunen etterkjem dei føringar som vert gjeve i Rundskriv IS-3/2018 og følg kriteria for 

utrekning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personar med psykisk utviklingshemming, har 

kontrollutvalet bedd rådmann møte for å gjere greie for saka. Kontrollutvalet ber om at fylgjande punkt 

vert gjort greie for: 

 Status for Fyresdal kommune – Kor mange med diagnose psykisk utviklingshemming er registret 

i 20172018? Er det stor auke frå tidlegare år? 

 Kva kvalitetssikrings- og godkjenningsrutinar ligger til grunn for utbetalingsanmodninga til 

Helsedirektoratet; som godkjennast av rådmann og revisor?  
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 Har kommunen kontrollrutinar for å sikre seg at dei har korrekte vedtak – i så fall kva 

rutinar/vedtak?  

 Kjenner rådmann til konkrete brott på regelverket og/eller god forvaltningspraksis?  

 Har kommunen kjøpt bistand frå konsulent i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemma?  

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering varetek kontrollutvalet sin kontrolloppgåve ved å rette fokus på kommunen 

si registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten, og ved å stille 

spørsmål til kva kvalitetssikrings- og godkjenningsrutinar som ligger til grunn for utbetalingsanmodninga 

til Helsedirektoratet (som godkjennast av rådmann og revisor).  

 

Sekretariatet legg fram saka utan forslag til vedtak, da administrasjonen vil orientere i møtet 

 

 

Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018  
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Til landets kommuner  
 
Rundskriv IS-3/2018 
 
Kriteriedata for inntektssystemet 2019  
 
Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane  
 
Dette rundskrivet erstattar rundskriv IS-3/2017.  
 
Tal på registrerte personar med psykisk utviklingshemming pr. 1.1.2018 er med og dannar grunnlag 
for utrekning av rammetildelinga i inntektssystemet for 2019. Som grunnlag for kriteriedata for 
inntektssystemet 2018, skal alle kommunane sende inn tal pr. 1.1.2018. 
 
Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er antall personar som: 
 

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk 
utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat 
syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-
F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2 

 
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018 

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 
6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller 
omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3 

 

 
Unntak  
Kommunen skal ikkje registrere personar som:  
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 
vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1 
  
 
Nærare om registreringa  
Den kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1.1.2018 har det 
økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen 
kjøper tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal 
heimkommunen registrere personen.  
 
Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr. 
1.1.2018 har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane 
om kva for ein kommune som registrerer personen.  
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Registreringa skjer i Altinn-skjemaet «Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemning». Kommunen (den personen som har fullmakt) fyller ut skjemaet, signerer og 
sender det inn til Helsedirektoratet gjennom Altinn. 
 
  
Kontroll av registrering  
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 
registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 
rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll. 
 
 
Tidsfrist 
Frist for registrering og innsending i Altinn er 15. april 2018. 
 
 
Spørsmål 
Kontaktperson for spørsmål er Elin S. Kitmitto, tlf. 24 16 32 40, epost esk@helsedir.no  

   
 
 
 
KOPI: 
Den norske Revisorforening, post@revisorforeningen.no  
Norges Kommunerevisorforbund, post@nkrf.no  
Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no  
Landets fylkesmenn 
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Arkivsak-dok. 19/03360-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå økonomisjef 28.2.2019 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til vitande. 
 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet ynskjer orientering frå økonomisjef i kvart møte. 

 

 

Saksopplysningar: 
Økonomisjef Kjersti Bergland kjem i møte og orienterer om kommunens økonomi.  
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Arkivsak-dok. 19/03536-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport med årsrekneskap og kontrollrapport for 

skatteoppkrevjarfunksjonen 2018 – Fyresdal kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek «Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjaren for Fyresdal kommune» og 

Årsrapport med årsrekneskap frå Skatteoppkrevjaren i Fyresdal for 2018» til vitande. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet har motteke årsrapport med årsrekneskap og kontrollrapport i samband med 

skatteoppkrevjarfunksjonen 2018 – Fyresdal kommune frå skatteetaten. Dei ber om at kontrollrapporten 

distribuerast til både kommunestyret og kontrollutvalet i Fyresdal kommune. 

 

Saksopplysningar: 
Skatteoppkrevjarens ansvar og mynde følgjer av «instruks for skatteoppkrevjar» av 8. april 

2014. Skatteoppkrevjaren skal utarbeide ein årsrapport som skal omtale alle ansvarsområde angitt 

i skatteoppkrevjarinstruksen, dvs. skatteoppkrevjarens verksemd, skatterekneskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgjevarkontrollen. 

 

Skatteoppkrevjarfunksjonen i Fyresdal består av 0,8 årsverk. Skatteoppkrevjaren i Fyresdal kjøper 

arbeidsgjevarkontrollen frå Midt-Telemark Arbeidsgivarkontroll. Det blei i 2018 gjennomført 3 kontrollar 

som utgjer 4,2 % av totalt antall opplysningspliktige arbeidsgjevarkontrollar i kommunen. Resultatkravet 

for arbeidsgjevarkontroller var for 2018 satt til 5% som utgjer 5 kontrollar. 

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkrevjarfunksjonen utøvast tilfredsstillande ut frå 

gjeldande regelverk på følgjande område: 

 

 - Internkontroll 

 - Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  

 - Skatte- og avgiftsinnkreving  

 - Arbeidsgiverkontroll  

 
Basert på dei kontrollane som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finn dei at 

skatteoppkrevjarfunksjonen i det alt vesentlege har utført sin verksemd i samsvar med gjeldande 

regelverk. 
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Årsrapport og årsrekneskapet for 2018 frå skatteoppkrevjaren i Fyresdal, samt kontrollrapport 2018 i 

samband med skatteoppkrevjarfunksjonen for Fyresdal kommune leggjast fram for kontrollutvalet til 

orientering. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet har plikt til å følgje opp at kommunen tek vare på skatteoppkrevjarfunksjonen på ein 

tilfredsstillande måte, og at den utøvast i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg frå skatteetaten.  

 

På bakgrunn av dei opplysningar som ligg føre tilrådast kontrollutvalet å ta dei rapporter som ligg føre til 

vitande. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 frå Skatteoppkrevjaren i Fyresdal  
- Årsrekneskap 2018 frå Skatteoppkrevjaren i Fyresdal  

- Kontrollrapport 2018 i samband med skatteoppkrevjarfunksjonen for Nissedal kommune  
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Vår dato Din/Dykkar dato Saksbehandlar   
15.02.2019  

    
Kristin Lia 

  800 80 000 Din/Dykkar referanse Telefon 

  91695818 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5254686 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Fyresdal kommune 
Klokkarhamaren 6 
3870 FYRESDAL 
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjaren for Fyresdal 
kommune 

 
1. Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjaren 

Skatteoppkrevjaren sitt ansvar og mynde følgjer av skattebetalingslova og "Instruks for skatteoppkrevjarar" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt overfor skatteoppkrevjarane. Det betyr at 
skattekontoret: 

 pliktar å gje rettleiing og bistand i faglege spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å leggje til rette for best mogeleg resultat 
 utfører kontroll av skatteoppkrevjaren 

 
Grunnlaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrevjarane er "Instruks for skattekontorenes styring 
og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av 
skatteoppkrevjarane er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2016. 
  
Føremålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkrevjaren har ein tilfredsstillande internkontroll for utføringa av sine gjeremål 
 om føring av rekneskapen, rapportering og avlegging av årsrapporten og årsrekneskapen 

samsvarar med gjeldande regelverk 
 om utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfylgjing av restansane samsvarar med gjeldande 

regelverk 
 om utføringa av arbeidsgjevarkontrollen samsvarar med gjeldande regelverk 

 

2. Om skatteoppkrevjaren 
 
Sum årsverk i samsvar med skatteoppkrevjaren sine årsrapportar: 

Tal årsverk 2018 Tal årsverk 2017 Tal årsverk 2016 
0,8 0,8 0,8 

 
Tal årsverk inkluderer 0,05 årsverk disponert av Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll. 
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3. Måloppnåing 
 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkrevjaren sin frist for avlegging av årsrekneskapen og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har motteke rekneskapen innan fastsett frist. 
 
Årsrekneskapen for Fyresdal kommune viser per 31. desember 2018 ein endeleg skatte- og 
avgiftsinngang1 til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) og 
vidaresending plassering mellom kommunar på kr 117 773 063 og uteståande restansar2 på kr 839 013. 
 
Innkrevjingsresultat 
Tabellen viser innkrevjingsresultata per 31. desember 2018 for Fyresdal kommune. 
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlege skattytarar 2016 99,50 99,32 99,97 96,38 

Forskotstrekk 2017 99,95 100,00 100,00 99,94 

Forskotsskatt personlege skattytarar 2017 99,30 100,00 100,00 99,22 

Forskotsskatt upersonlege skattytarar 2017 99,95 100,00 100,00 99,95 

Restskatt upersonlege skattytarar 2016 99,50 100,00 100,00 98,84 

Arbeidsgjevaravgift 2017 99,93 100,00 99,99 99,84 
 
 
Resultat for arbeidsgjevarkontrollen 
Skatteoppkrevjaren for Fyresdal kommune er tilslutta den interkommunale kontrollordninga Midt-Telemark 
Arbeidsgiverkontroll. 
 
Resultat for den interkommunale kontrollordninga per 31. desember 2018 viser i følgje skatteoppkrevjaren 
sin resultatrapportering: 
 

Tal  
Arbeidsgjevarar i 
kommunen/ 
kontrollordninga 

Minstekrav tal 
kontrollar 
(5 % av 
arbeidsgjevarane) 

Tal utførte 
kontrollar i 
2018 

Utførte 
kontrollar 
2018 (i %) 

*Utførte 
kontrollar  
2017 (i %) 

Utført   kontroll 
2018 region        
(i %) 

1211 61 68 5,6 5,2 4,8 
Tala for 2018 omfattar alle kommunane i kontrollordninga. Talet for 2017 (*) er berre for Fyresdal 
kommune. 
 
Kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjonar saman med Skatteetaten, blant anna 
mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgjevarkontrollen er svært viktig for arbeidet mot Akrim og svart 
økonomi. Tverretatlege samarbeid gjev gode effekter i arbeidet mot Akrim, og dette har vore ei arbeidsform 
som har vore prioritert også i 2018. Dette er eit område som i dag ikkje har direkte styringsparameter, men 
eit stort engasjement og prioritering frå skatteoppkrevjar har vore og er viktig for dei gode resultata som 
satsinga gjev. 
  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 
2 Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav 
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4. Skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjaren 
Skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevjarane i regionen vert utført i samsvar med ei årleg plan, der 
behovet for kontroll av områda skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll vert vurdert overordna 
for kvar skattoppkrevjar. Samtlege områder vil derfor nødvendigvis ikkje verte kontrollert kvart år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontrollar av skatteoppkrevjaren for området skatterekneskap. 
 
Skattekontoret har i 2018 òg gjennomført stadleg kontroll av skatteoppkrevjaren for områda 
skatterekneskap og innkrevjing 14. november 2018. Rapport er send skatteoppkrevjaren 5. desember 
2018. Skatteoppkrevjaren har gjeve tilbakemelding på rapporten 14. januar 2019.  
 
Stadleg kontroll for området arbeidsgjevarkontroll vart halden ved Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll  
18. juni 2018. Rapport er sendt arbeidsgjevarkontrolleininga 10. juli 2018. Det vart gjeve tilbakemelding på 
rapporten 11. juli 2018.  
  
Skatteoppkrevjaren sin overordna internkontroll 
Som eit resultat av kontrollane som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgjande pålegg: 
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar omgåande om å etablere ein tilfredsstillande internkontroll i 
samsvar med Instruks for skatteoppkrevere. 

 
Det overordna pålegget på internkontrollområdet omfattar tidlegare pålegg og merknadar som ikkje var 
etterkome og kor tilfredsstillande internkontrolltiltak ikkje var etablert. 
 
Skatteoppkrevjar har ikkje opplyst verken i tilbakemeldinga til rapporten eller i årsrapporten om pålegget er 
følgt opp.  
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar for tredje gong om å utarbeide rutinar som omfattar alle 
sentrale oppgåver. I tillegg må skatteoppkrevjar syte for at etablerte lokale rutinar er oppdatert. 
Frist vert innan 1. april 2019. 

 
Skatteoppkrevjar har opplyst i tilbakemeldinga til rapporten at pålegget vert etterkome. 
 
Ut over gjevne pålegg ser vi at skatteoppkrevjaren sin overordna interne kontroll i det alt vesentlege 
samsvarar med gjeldande regelverk.  
 
Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av årsrekneskapen 
Gjennom kontrollane som skattekontoret har gjennomført, har vi gjeve følgjande pålegg: 
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar for tredje gong om å følgje krava til dokumentasjon av 
manuelle bilag slik det fremgår av gjeldande retningsliner. 

 
Skatteoppkrevjar har opplyst i tilbakemeldinga til rapporten at pålegget vert etterkome. 
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar om å følgje krava Skattedirektoratet har stilt til 
dokumentasjon og internkontroll for manuell endring av bankkonto 

 
Skatteoppkrevjar har opplyst i tilbakemeldinga til rapporten at pålegget vert etterkome. 
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Ut over gjevne pålegg ser vi at rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av årsrekneskapen i det alt 
vesentlege samsvarar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i 
rekneskapsåret 
 
Skatte- og avgiftsinnkrevjing  
Gjennom kontrollane som skattekontoret har gjennomført, har vi gjeve følgjande pålegg: 
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar for andre gong om å syte for at innkrevjinga skjer utan 
unødig opphald, og at krav vert sikra utan avbrot slik at tyngre innkrevjing kan iverksetjast. 

 
Skatteoppkrevjar har opplyst i tilbakemeldinga til rapporten at pålegget vert etterkome. 
 

 Skattekontoret pålegg skatteoppkrevjar for femte gong om å følgje retningslinene i Retningslinje for 
lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som kreditor ved inngåing av alle 
typar betalingsavtalar. 

 
Skatteoppkrevjar har opplyst i tilbakemeldinga til rapporten at pålegget vert etterkome. 
 
 
Arbeidsgjevarkontroll  
Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utføringa av 
arbeidsgjevarkontrollen i det alt vesentlege samsvarar med gjeldande regelverk. 
 

5. Skattekontoret sin oppfølging av skatteoppkrevjaren 
Skattekontoret har vore i dialog med skatteoppkrevjar om resultatkrava og det er halde dialogmøte 2. 
februar 2018 i Skien, kor det var mogleg å kome med innspel.  
 
Det er halde styringsbesøk 14. november 2018 samstundes som det ble gjennomført stadleg kontroll. 
Tema i samtalen var resultatkravoppnåing, faglege tilbakemeldingar på arbeidet med internkontroll, 
arbeidsgjeverkontroll, innkrevjing og skatterekneskap, prioriterte område i styringsbrevet, samlingar og 
kurs, samt informasjon frå skatteoppkrevjar om ressurssituasjonen, kompetanse og endringar på kontoret.  
 
 
 
 

Med helsing 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
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For ettertida kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølgjing av skatteoppkrevjarene rettast til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skattereknskaps- og innkrevjingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgjevarkontrollområdet 

 
 
Kopi til: 
Skatteoppkrevjaren for Fyresdal kommune    
Kontrollutvalget for Fyresdal kommune    
Rådmann/adminiastrasjonssjef for Fyresdal kommune    
Riksrevisjonen    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ikkje handskrivne signaturar.
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Arkivsak-dok. 18/10874-10 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon - Ny vurdering etter vedtak i 

kommunestyret 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet sender saka til kommunestyret for å avklare korleis kontrollutvalet skal nytte dei 

resterande timane kommunen har til forvaltningsrevisjon.  

 

Tilråding til kommunestyret:  

Kommunestyret ber kontrollutvalet nytte dei restrande timane kommunen har til forvaltningsrevisjon til å 

___________________________________________. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kommunestyret i Fyresdal kommune handsama i møte 28.04.16 sak 24/16 Plan for forvaltningsrevisjon 

2016 – 2019. Kommunestyret fatta slikt samrøystes vedtak: 

 

Overordna analyse for Fyresdal kommune takast til orientering. 

Plan for forvaltingsrevisjon 2016-2019 godkjennast slik den ligg føre, med fylgjande prosjekter i 

prioritert rekkefølge: 

1. Gimle skule 

2. Pleie- og omsorgstenester 

 

Kontrollutvalet har ikkje fullmakt til å endre planen i perioden. 

 

Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon vart det i møte 21.09.2018 lagt opp ei sak med bestilling av 

ein prosjektplan med tema pleie- og omsorgstenester. I møtet blei kontrollutvalet merksame på at pleie- 

og omsorgstenestene i kommunen er i gang med organisatoriske endringar. Det vart derfor stilt spørsmål 

ved om det er hensiktsmessig å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon av dette temaet no. Kontrollutvalet 

fatta følgande vedtak:  

 

Kontrollutvalet utsett handsaminga av saka til neste møte, og ber sekretariatet innhente eit alternativt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

I kontrollutvalsmøte 29.11.18 blei det lagt fram ein prosjektplan på eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med 

tema oppfølging av vedtak. Kontrollutvalet bestemte i møtet at dei ynskja å bestille eit 

forvaltningsrevisjonsprosjekt med dette temaet. Med bakgrunn i at kontrollutvalet ikkje har mynde til å 

endre planen i perioden blei saka sendt til kommunestyret med følgande tilråding:  
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Kommunestyret gir kontrollutvalet løyve til å endre plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, og til å 

bestille eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om oppfølging av vedtak.  

 

Kommunestyret bevilgar midler til at prosjektet utvidast med inntil 100 timar. 

 

Kommunestyret vedtok følgande i møte 31.01.2018, sak 3/19: 

 

Kontrollutvalet får ikkje lov til å endre planen for forvaltningsrevisjonen 2016 – 2019. 

 

Saksopplysningar: 
Det er uklart for kontrollutvalet om kommunestyret ynskjer at kontrollutvalet skal følgje den vedtekne 

planen for forvaltningsrevisjon slik at det skal gjennomførast forvaltningsrevisjon av pleie- og 

omsorgstenester med dei resterande midlane kommunen har, eller om kommunestyret ikkje ynskjer at 

dette prosjektet skal gjennomførast på nåverande tidspunkt.  

 

Fyresdal kommune har i underkant av 100 timar til rådighet til å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon. 

Med så få timar er det kunn aktuelt å gjennomføre eit minimumsprosjekt.  

 

Sekretariatet har vert i kontakt med Telemark kommunerevisjon og vil skissere tre mogelege løysingar for 

kontrollutvalet:  

 

1) Det gjennomførast ei lite prosjekt på pleie- og omsorgstenester i henhold til vedteke plan for 

forvaltningsrevisjon.  

2) Dei resterande timane til forvaltningsrevisjon kan nyttast til et prosjekt på pleie og omsorg som 

starter til hausten og fortsetter over til neste år. Ein kan da nytte nokre av timane til 

forvaltningsrevisjon frå neste planpeiroden slik at det det blir eit fullverdig 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

3) Dei resterande timane til forvaltningsrevisjon kan nyttast til å dekke kostandane til 

selskapskontrollen av Renovest IKS.    

 

Saka må attende til kommunestyret som kan ta den endelege slutninga i saka.    

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalet å be kommunestyret om å gi ei attendemelding på korleis dei 

ynskjer at kontrollutvalet disponerer dei resterande ressursane til forvaltningsrevisjon.  
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Arkivsak-dok. 18/12872-5 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av kontrollutvalet sitt vedtak i sak 23/18 - Orientering 

om omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune.  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet avsluttar saka.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet fekk i møte 29.11.2018 ei orientering om omstillingsprogrammet i Fyresdal kommune.  

Det kom fram i møtet at det er uklarheitar kring ansvarsfordelinga mellom omstillingsstyret og rådmann 

kva gjeld mynde ovanfor programleiar.  

 

Kontrollutvalet fatta følgande vedtak i saka:  Kontrollutvalet ber sekretariatet stile eit brev til 

omstillingstyret og rådmann, der ein ber om attendemelding på kontrollutvalets synspunkt på 

organiseringa i omstillingsprogrammet. Leiar får fullmakt til å underskrive brevet på vegne av 

kontrollutvalet. 

 

Etter kontrollutvalet fatta vedtak har kommunestyret vedteke endringar i korleis omstillingsprogrammet i 

kommunen skal organiserast. Sekretariatet har difor i samråd med leiar ikkje følgt opp vedtaket.  

 

Saksopplysningar: 
Kommunestyret hadde i møte 13.12.18 oppe sak 94/18, Endring av prosjektorganisering – 

omstillingsprosjektet. Kommunestyret vedtok at det skal opprettast eit eige aksjeselskap der 

omstillingsprogrammet blir flytta til. Oppretting og stifting vert satt til neste kommunestyremøte.  

 

Kommunestyret hadde igjen møte 31.01.2019.  Kommunestyret vedtok følgjande i sak 7/19:  

Fyresdal omstilling etablerast. Etableringskostnadene og driftskostnadene dekkast av 

omstillingsprogrammet. Selskapet blir eit heileigd selskap av Fyresdal kommune. 

Fyresdal kommunestyre blir generalforsamling i selskapet og vel styret. Talet på styremedlemmer skal 

vere 6. Aksjekapital er 30 000,- kroner. 

Formålet med selskapet er å auke talet på arbeidsplassar i Fyresdal. Vedtekter for selskapet skal 

utarbeidast med bistand frå Fyresdal kommune sin advokat. Retningslinjer frå Innovasjon Norge skal 

fylgjast. Fyresdal kommune skal om naudsynt bidra med hjelp til selskapet. Selskapet etablerast så snart 

som råd og vedtektene godkjennast av kommunestyret så snart som råd. 
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Etter kommunestyret sine vedtak om å endre prosjektorganisering av omstillingsprogrammet er 

situasjonen annleis enn det som var tilfelle når kontrollutvalet fatta vedtak i møte 29.11.18. Saka leggast 

difor opp slik at kontrollutvalet kan vurdere om vedtaket fortsatt skal fylgjast opp.  

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Da omstillingsprogrammet flyttast frå ein omstillingsorganisasjon til eit nyoppretta selskap meiner 

sekretariatet at det ikkje vil vere aktuelt å sende eit brev til omstillingsstyret og rådmann slik det er 

skissert i kontrollutvalet sitt vedtak. Sekretariatet legg frem saka med anbefaling om at saka avsluttast.  
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Arkivsak-dok. 19/02805-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval            

 

 

 

   

 

 

Vurdering av forvaltningsrevisors sjølvstende - Fyresdal kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kommunelova § 79 og revisjonsforskrifta stiller krav til at revisor skal ha god vandel, være uavhengig og 

objektiv. 

 

 

Saksopplysningar: 
Etter revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og elles ved behov, gje ei skriftleg 

eigenvurdering til kontrollutvalet om si uavhengige og objektive stilling. Kirsti Torbjørnson er 

oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekt som Telemark kommunerevisjon IKS 

gjennomfører i Fyresdal kommune. 

 

Kirsti Torbjørnson si eigenvurdering av at ho er uavhengig og objektiv ligg ved saka. 

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknadar til eigenvurderinga. 

 

 

 

Vedlegg:  

Fyresdal kommune – Forvaltningsrevisor vurdering av sjølvstende 
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Kontrollutvalget i Fyresdal kommune
v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 4
3833 BØ i Telemark

BBI
‘ B TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:

Postboks 2805, 3702 Skien

TIf.: 35 91 70 30

e-post: post-tkr@tekomrevno

Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Be

Tif.: 35059000

Foretaksregisteret:

985 867 402

Vår ref.: i 9/69/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 731013

Vurdering av om oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon er
uavhengig

Kommunelova § 79 og revisjonsforskrifta stiller krav til at revisor skal ha god vandel, vere
uavhengig og objektiv.

Etter revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og elles ved behov, gi ei skriftleg
eigenvurdering til kontrollutvalet om si uavhengige og objektive stilling. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekt som Telemark kommunerevisjon
gjennomfører i Fyresdal kommune. Eigenvurderinga av om ho er uavhengig og objektiv ligg ved
dette brevet.

Vandelsattest er dokumentert ved tilsetjing i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Mette Nilsen
sekretær

JULLo

Ved/egg: Skrift/eg eigenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftieg eigenvurdering av at oppdragsansvarleg er uavhengig og
objektiv for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Fyresdal kommune

Pkt 1: Tilsetjingstilhøve Underteikna er ikkje ti/sett hos andre arbeidsgjevarar enn Telemark
kommunerevisjon IKS.

Pkt 2: Medlem i styrande Underteikna er ikkje medlem av styrande organ i verksemd som Fyresdal
organ kommune deltek i.
Pkt 3: Å delta i eller ha Underteikna deltek ikkje i eller harfunksjonar i anna verksemd som kan føre til
funksjonar i anna verksemd, interessekonflikt eller svekka tillit til rolla som revisor.
som kan føre til
interessekonflikt eller svekka
tillit
Pkt 4: Nærståande Underteikna har ikkje nærståande som er knytt til Fyresdal kommune slik at

dette har verknadfor sjølvstende og objektivitet.

Pkt 5: Rådgjeving eller andre Underteikna har ikkje utført rådgjeving eller andre tenesterfor Fyresdal
tenester som er eigna til å kommune som kjem i konflikt med denne føresegna.
påverke revisor sin habilitet
Pkt 6: Tenester under leiing- Underteikna har ikkje gjeve tenester til Fyresdal kommune som høyrer inn under
og kontrolloppgåvene til leiing- og kontrolloppgåvene til kommunen.
kommunen
Pkt 7 : Opptre som fullmektig Underteikna er ikkje fullmektig for Fyresdal kommune.
for den revisjonspliktige

Pkt 8: Andre særeigne forhold Underteikna kjenner ikkje til andre særeigne høve som er eigna til å svekke
tilliten til at revisor er sjølvstendig og objektiv.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

1c___1* t
Kirsti Torbjørnson \
oppdragsansvarleg for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 19/00073-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå revisor 28.2.2019 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek saka til vitande. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å halde seg 

orientert om det pågåande revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalet gjennom året. 

 

 

Saksopplysningar: 
Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim orienterer utvalet om revisjonsarbeidet i Fyresdal kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/03359-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre.  

 

Kontrollutvalets innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tek Årsmelding 2018 for Fyresdal kontrollutval til vitande, og meiner den gir ei 

tilfredsstillande oversikt over kontrollutvalet sin aktivitet i 2018. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet skal i samsvar med kommuneloven § 77, punkt 6, informere kommunestyret om sitt 

arbeid. 

 

Saksopplysningar: 
Årsmeldinga summerer opp utvalets viktigaste aktiviteter gjennom 2018, og gir eit bilde av utvalets 

formelle rolle, instruks og forholdet til revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalet gir kvart år uttale til 

kommunerekneskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutval, skal kontrollutvalet 

rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontrollar. Føresegna 

må sjåast i samanheng med vedtekne planar og presenterast på denne måten for året 2018. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet legg med dette fram forslag til årsmelding for 2018 for godkjenning i kontrollutvalet. Den 

vil deretter bli sendt over til kommunestyret til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding for kontrollutvalet 2018 – Fyresdal kommune  
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Temark 
Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Årsmelding for kontrollutvalet 
2018 

Fyresdal kommune 
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1.  INNLEIING 

Kontrollutvalet gir med dette ei samla årsmelding for aktiviteten i 2018. Årsmeldinga skal gi eit 

bilete av utvalet si formelle rolle, instruks, forhold til revisjonen og sekretariatet og dei viktigaste 

saker som er handsama i år.  

Kontrollutvalet gir kvart år uttale til kommunerekneskapen, adressert til kommunestyret. Etter 

forskrift for kontrollutval, skal kontrollutvalet årleg rapportere om resultatet av gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontrollar. Bestemminga må sjåast i samanheng med 

vedtekne planar og vert presentert på denne måten for året 2018. 

 

2. SAMANSETTING AV KONTROLLUTVALET 

Kontrollutvalet er valt av kommunestyret og skal i kommunestyret sin stad føre tilsynet med den 

kommunale forvaltninga. Alle kommunar og fylkeskommunar er pliktige til å velje eit 

kontrollutval. Kommunestyret kan foreta nyval av kontrollutvalets medlemmer i valperioden, 

men da må heile utvalet veljast på nytt. Reglar for val av medlemmer til kontrollutvalet er 

fastsette i eiga forskrift. Det er strenge avgrensingar til kven som er valbare til utvalet. 

Medlem og varamedlem i kontrollutvalet 2018 

Medlem Varamedlem 
Leiar Annveig Veum Aas (SP) 
Nestleiar Per Helge Seltveit (SP) 
Medlem Olav Åge Dale (AP) 

Gunnar Kvasjord 
Thorstein Wøllestad 
Inga Lorentzen Grythe 

 
Leiar i kontrollutvalet Annveig Veum Aas vart innvilga permisjon frå kontrollutvalet frå og med 

21.6.2018. Bakgrunnen for dette var at ho begynte å arbeide i ei stilling knytt til kommunen. 

Fyrste vara Gunnar Kvasjord har vore fast medlem under hennar permisjon.  

 
Kommunelova krev at minst eitt av medlemmene skal veljast blant kommunestyret sine 

medlemmer. Departementet har tolka det slik at det gjeld ved konstituering. Per Helge Seltveit 

sit i kommunestyret.  

 

 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALET SITT ARBEID 

Etter Kommunelova § 77 er kommunestyret pålagt å opprette eit eige kontrollutval som skal stå 

for laupande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga og dei folkevalde organa som 

kommunestyret har oppretta. Tilsynet og kontrollen skjer i kommunestyret sin stad. 

Kommunelova § 77 slår fast: 
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«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens rekneskaper blir revidert på en 

betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 

Kontrollutvalet sine oppgåver er i utgangspunktet gitt i kommunelova § 77, og i forskrift om 
kontrollutval av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalet utføre særskilte 
tilsynsoppgåver på deira vegne. Kontrollutvalet si hovudoppgåve er å føre tilsyn og kontroll med 
den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei 
forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet skal i følgje kommunelova sørge for mange oppgåver 
som vi vil komme nærmare inn på seinare.  

 
 

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det vert stadig stilt større krav og forventningar til kontrollutvalet sin kompetanse, både frå det 

politiske miljø og kommunen sine innbyggarar. Endra regelverk gjer det nødvendig å legge til 

rette for opplæring og kursverksemd for alle medlemmer av kontrollutvalet. Kunnskap om 

kontrollutvalet si rolle, oppgåver og lovverk er nødvendig for å utføre dei oppgåvene som går 

fram av lov og forskrift.  

 

Slik opplæring og kursverksemd kan skje lokalt (haust og vår konferanse i regi av Temark) eller 

gjennom sentrale tilbod. Kontrollutvalet vert blant anna årleg invitert til landskonferansen for 

kontrollutval i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og fagkonferansen til Forum for 

kontroll og tilsyn (FKT). Dette er ei viktig samling for å tilføre kontrollutvalet ny kunnskap, og det 

er ein arena der kontrollutvalsmedlemmer frå heile landet kan møtast og drøfte saker og 

arbeidsmetodar. 

 

Kontrollutvalet var representert ved NKRF sin kontrollutvalskonferansen i 2018, samt ved Temark 

sin haust- og vårkonferanse.  

 

5. SEKRETARIAT 

Kommunen er medeigar i Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat IKS (Temark). Temark har 
sekretariatsoppdraget for 34 kommunar i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Temark er med 
det eit av landets største kontrollutvalssekretariat. Sekretariatet har åtte tilsette og sekretær for 
kontrollutvalet i 2018 var Ingebjørg Liland.   

Sekretariatet skriv saksframstillingar, bistår kontrollutvalet i praktisk tilrettelegging av møte og 

med oppfølging av vedtak. I det laupande arbeidet er sekretariatet bindeleddet mellom utval og 

revisjonsselskap, og utfører oppgåver på vegne av kontrollutvalet. 
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6. REVISJON 

Kommunen er medeigar i, og har avtale om levering av revisjonstenester med Telemark 

kommunerevisjon IKS. Revisjonen leverer revisjonstenester til 21 kommunar. Selskapet bistår 

kommunen med rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og rådgiving. 

Oppdragsrevisor er Aud Lie Solheim, oppdragsansvarleg revisor er Ottar Kleppe og 

oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor er Kirsti Torbjørnson. 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på ein god måte har kontrollutvalet lagt vekt på å be kommunestyret om 

økonomiske rammer som mogleggjer den aktiviteten som det vert lagt opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalet er i tråd med kommunelova pålagt å utarbeide budsjettforslag for 

kontroll- og tilsynsverksemda i kommunen.  

Rekneskapstala for den samla kontroll- og tilsynsverksemda i kommunen kjem fram av 

kommunens samla årsrekneskap.   

Kontrollutvalet vil få lagt fram ei eiga sak som går på økonomien knytt til kontroll- og 

tilsynsverksemda, slik at kontrollutvalet kan halde seg oppdatera på utvalets økonomiske stilling, 

i tillegg til kostnadane til sekretariat og revisjon.  

Rekneskap for 2018 

Beskrivelse: Budsjett 

2016 

Regnskap 

2016 Møtegodtgjørelse/Tapt arbeidsfortjeneste 66 000 36 485 

Bevertning 0 2 147 

Kontingent og tidsskrift 1 000 0 

Opplæring, kurs og konferanse  30 000 20 340 

Transport, reise og diettgodtgjersle  15 000 3 401 

Kontormateriell, anna forbruksmateriell 8 000 8 125 

Sum kontrollutvalget: 120 000 70 498  

   

Kjøp av sekretariatstjenester  99 000 98 900 

Kjøp av revisjonstjenester 389 000 398 724 

Selskapskontroll o.l. 60 000  0 

SUM TOTALT 668 000 568 122 
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8. KONTROLLUTVALET SITT ARBEID – MØTE OG SAKER 

Møter 2018 
Kontrollutvalet har i 2018 gjennomført 4 møter og handsama 29 saker.  

 
Åpne møter 
I likskap med andre folkevalde organ er møta i kontrollutvalet som hovudregel opne. 
Sakskart, saksdokument og protokollar vert løypande lagt ut på kommunen og sekretariatet sine 
heimesider (www.temark.no).  
 
Deltaking frå administrasjonen 
Rådmannen deltar (etter innkalling) på dei fleste av kontrollutvalet sine møter. God dialog med 
den administrative leiinga er ei styrke for kontrollutvalet i sitt arbeid.   
 
I tillegg til rådmann Ketil Kiland har følgande frå administrasjonen delteke på møter i 2018:  
- Økonomisjef Kjersti Bergland (1.3.2018, 31.5.2018, 21.9.2018 og 29.11.2018) 
- Styrar i Fyresdal barnehage Liv Johre Bakke (29.11.2018) 
 
I tillegg har også daglig leder i omstillingsprogrammet, Håkon Holtskog, og observatør i 
omstillingsstyret, Aslak Momrak-Haugan, møtt i utvalet (29.11.18) under behandlingen av sak 
23/18. 

 
Deltaking frå ordfører 
Ordfører har vore til stade i 1 av 4 møter. Det at ordfører møter på kontrollutvalets møter bidrar 
til ein god dialog mellom kommunens øvste leiing og kontrollutvalet, og styrker relasjonen 
mellom kommunestyret og kontrollutvalet i det laupande arbeidet. 
 
Orienteringar og einingsbesøk 
Utvalet ynskjer å ha oppdatert informasjon om kommunens verksemd, og samtidig gjere eigen 
funksjon kjend for både innbyggjarane og kommunens tilsette. Administrasjonen inviterast med 
jamne mellomrom til kontrollutvalet for å orientere om forskjellige verksemdsområder i 
kommunen. Kontrollutvalet ynskjer å vere synleg og ha god kontakt med kommunens leiing og 
tilsette/organisasjonen forøvrig.  
 
Kontrollutvalet besøker med jamne mellomrom ulike kommunale einingar og kommunalt eigde 
verksemder for å skaffe seg direkte kunnskap om kommunens verksemd og slik ha direkte 
kontakt ut mot tilsette i kommunen. I 2018 var kontrollutvalet på besøk i Fyresdal barnehage. 
Styrar Liv Johre Bakke tok i mot kontrollutvalet og ga ei orientering.  
 
Kommunens verksemd = mangfald av saker 
Ein stor del av kontrollutvalet si saksbehandling omfattar forhold utvalet er pålagt å arbeide med, 
gjennom krav i kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval.  
 
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 
tilsynsarbeid. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til 
utvalget å definere selv. 
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Saker handsama i kontrollitvalet i 2018: 

• Protokoll frå sist møte (eiga sak i kvart møte) 

• Innkallingar (eiga sak i kvart møte) 

• Referatsaker / Eventuelt (eiga sak i kvart møte) 

• Orientering frå revisjonen (eiga sak i kvart møte) 

• Orientering frå økonomisjef (eiga sak i kvart møte) 

 

• Orientering – omorganisering av administrativt leiarnivå i kommunen 

• Årsrapport 2017 – Skatteoppkrevjaren i Fyresdal kommune 

• Forvaltningsrevisors vurdeing av sjølvstende 

• Årsmelding 2017 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune 
• Årsrekneskap og årleg rapport 2017 for fyresdal kommune – kontrollutvalet si uttale 
• Møteoffentlegheit og uformelle møter 
• Revisors sjølvstende – Fyresdal kommune 
• Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester og feiing – Fyresdal 

kommune 
• Bestilling av prosjektplan – Pleie- og omsorgstenester 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
• Overordna revisjonsstrategi 2018 
• Oppfølging etter einingsbesøk i Fyresdal barnehage 
• Bekreftelse på deltaking i forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester 
• Orientering om omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune 
• Orientering om Fyresdal kommunes budsjett for 2019 
• Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
• Kontrollutvalet sin møte og arbeidsplan 2019 

 
 

9. REKNESKAPSREVISJON 

Revisjon av årsrekneskapen er ein heilt sentral del av kommunen sin eigenkontroll. Revisor skal gi 

tryggleik for at ein kan stole på informasjonen kommunen gir om økonomien sin. Dette er ei 

viktig oppgåve. Revisor er ein uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontrollar 

kan avdekke og førebygge feil og manglar i den økonomiske rapporteringa. Revisor vil i tillegg 

rettleie kommunen for å bidra til å førebygge og avdekke feil og underslag. 

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen blir revidert på ein tryggjande måte. Utvalet er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkeleg rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalet og 

revisor har ein god dialog og god forståing av deira oppgåver, er ein viktig føresetnad for å vere 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarleg utført. 

Kontrollutvalet registrerer at revisors arbeid med å utføre rekneskapsrevisjon dei siste åra er blitt 

meir omfattande, spesielt knytt til dei mange attestasjonsoppgåvene som vert utført på vegne av 

staten og andre offentlege organ. I tillegg til å gje skildringar og uttaler mottar kontrollutvalet 

jamleg i møte informasjon om utført rekneskapsrevisjon. Kontrollutvalet har ved fleire høve gitt 



9/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune - 19/03359-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune : Årsmelding 2018

Side 6 av 7 
 

utrykk for at det vert gjort mykje godt arbeid innanfor området rekneskapsrevisjon og at dei er 

nøgde med måten revisjonen løyser oppdraget på. 

 

10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er eit verktøy som kommunestyret og kontrollutvalet skal bruke for å sikre 

at kommunen blir driven på ein måte som tar vare på innbyggarane sine behov og rettar best 

mogeleg. Forvaltningsrevisjon er ei av de pålagte oppgåvene til kontrollutvalet. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalet undersøke om kommunen følgjer regelverk, når fastsette 

mål, og om ressursane blir forvalta på ein effektiv måte. 

Kontrollutvalet har vore delaktig i val av tema og utforming av problemstillingar basert på ei 

risiko- og vesentlegheitsvurdering, innanfor dei rammene som er gjevne av kommunestyret. 

Kontrollutvalet er delegert mynde til å bestemme korleis avsette ressursar til forvaltningsrevisjon 

skal nyttast, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i tråd med faglege krav i løpet 

av valperioden. 

Sjølv om det er spesifikke krav til gjennomføring av ein forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalet involverer seg i val av problemstillingar, avgrensingar og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalet mogelegheit til å gå i djupna i ulike saksforhold, innan 

eitkvart verksemdsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høg nytteverdi, 

både i utvalet si kontrollverksemd, og i kommunen sin internkontroll og forbetringsarbeid. 

Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden og seinast innan utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtakast 

av kommunestyret sjølv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalet å gjere endringar i 

planperioden.  

Fyresdal kommune har ei ramme på 2 prosjekt i valperioden, noko avhengig av omfanget på dei 

ulike prosjekta. Planen blei sendt kommunestyret for godkjenning.  

Kontrollutvalet har ikkje hatt nokre forvaltningsrevisjonsrapportar til handsaming i 2018. 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er ei av dei pålagte oppgåvene til kontrollutvalet og er eit viktig verkemiddel for 

å sikre at selskapa vert underlagt demokratisk styring og kontroll. 

Telemark kommunerevisjon IKS la fram plan for selskapskontroll 2016-2020 for kontrollutvalet.  
 

Kontrollutvalet har i 2018 bestilt ein selskapskontroll av Renovest IKS.  
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12. KONKLUSJON OG AVSLUTTANDE KOMMENTARAR 

Kontrollutvalet si årsmelding for 2018 vert med dette lagt fram for kommunestyret til 

orientering. Ved å sjå årsplan og årsmelding for 2018 i samanheng, kan kommunestyret sjå om 

dei vedteke oppgåvene og målsettingane for kontrollutvalet er eller blir følgde opp. 

 

 

Fyresdal, 28.02.2019 

 

 

Per Helge Seltveit       Ingebjørg Liland 

Leiar        Utvalssekretær 



10/19 Betraktningar kring kontrollutvalets handtering av varslingssak i 2014-2015 -   :

Denne behandlingen '10/19 Betraktningar kring kontrollutvalets handtering av varslingssak i 2014-2015' har ingen

saksframlegg.
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Arkivsak-dok. 19/00081-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 28.2.2019 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Referatsakene takast til vitande. 

 

 

 

 

Saksopplysningar: 
1. Referatsaker 

- Temarks vårkonferanse 26. april i Arendal 

- FKT – Invitasjon til å og høyringssvar – Ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift 

 

 

2. Neste møte Torsdag 23. mai 2019 kl. 09:00  

- Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

- Årsrekneskap for Fyresdal kommune 2018 

- Referatsaker/Eventuelt 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- E-post - Invitasjon til høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  
- Høringsnotat om ny kontrollutvalgs og revisjonsforskrift 
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Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, januar 2019 
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1. Innledning 

Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven 

trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i 

dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven." 

 

Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens 

kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven. 

Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om 
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni 

2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften). 

 

Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være 

enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige 

forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.  

 

I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med 

unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to 

forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i 

forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For 

øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.  

 

Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke 

skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som 

hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik 

opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med 

forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre 

regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis 

være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den. 

 

Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens 

bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.  

 

Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra 

forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet 

og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de 

bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen 

fremgår av loven. 

 

Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil 

i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet. 

 

I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og 

regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan 

være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører 

tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en 

nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se 

proposisjonen side 298.  

 

Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi 

endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere 

dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven. 

 

Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.  

Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og 
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en 

nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll. 

Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring. 

 

Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter 

§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av 

revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av 

§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og 

vandel.  

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv 

2.1 Gjeldende rett 

2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av 

kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak 

enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i 

kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.   

 

I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for 

kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er 

en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere 

kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993. 

2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 

eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd 

framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I 

dette ligger det blant annet å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 

revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i 

årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til 
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for 

oppfølgingen av kommunestyrets merknader.  

 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal 

rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 

2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og 

om resultatene av disse.  

2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal 

gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.  

 

§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at 

kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som 

ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift. 

 

Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget 

skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter. 

2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende 

med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e) 

revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

 

2.2 Departementets forslag 

2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2 

og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig 

at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver. 

Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette. 

Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).  
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Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1. 

Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med 

"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig 

presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for 

kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at 

kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer. 

 

Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for 

eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at 

dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens 

praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et 

folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått 

delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske 

prioriteringer i forskriftens forstand. 

2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første 

ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet" 

og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre 

punktum.  Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende 

forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har 

skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det 

må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket 

uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget, 

kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 

 

Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften § 

18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig 

presisering. 

 

I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som 

er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til 

forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne 

henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner 

som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter 

parlamentarismemodellen.  

 

Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 

andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det 

er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør 

det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet. 

Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder 

der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde 
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slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov 

finnes i dette tilfellet. 

 

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar. 

Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2 

første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett. 

  

§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal 

påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet 

foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.  

 

Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse 

retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til 

24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at 

kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.  

 

I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i 

samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor. 

 

Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva 

kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment 

som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det 

uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er 

overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.  

 

I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens 

forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir 

utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i 

kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at 

regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a. 

Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med 

revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til 

at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 

til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påse-

plikten. 

 

Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte 

forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av 

gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil 

bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre 

vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen 

gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de 
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nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at 

forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer. 

 

Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget 

ansvar for å følge opp feil. 

 

Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp 

de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel 

forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har 

dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i 

ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til 

grunn at det vil følge av revisors påpekning. 

 

Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av 

en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold 

som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre 

punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller 

fulgt opp. 

2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet 

av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018) 

§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til 

kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret. 

Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag. 

Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan 

utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret. 

 

Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning 

mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin 

planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret 

som det øverste organet i kommunen. 

2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at 

vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å 

påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften 

ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av 

loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet 
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om 

vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.  

 

Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre 

som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag 

av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte 

brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen 

sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt 

opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne 

oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til 

kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå 

både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 

Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget 

skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny 

forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener 

imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor 

karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8 

andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse. 

 

Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det 

gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller. 

 

Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha 

stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se 

§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften 

bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen. 

 

Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også 

ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er 

en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har 

møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven § 

6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i 

forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet 

også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven 

(2018) § 24-3.  
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og 

oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6. 

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og 
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

3.1 Gjeldende rett 

3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i 

kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse, 

suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at 

kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige 

personale når dette ikke er delegert til revisor. 

3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav  

Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at 

kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første 

ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap. 

Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er 

valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum. 

 

Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet 

i dagens kommunelov § 78 nr. 8. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller 

høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og 

statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 

universitet/høyskole. 

 

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal 

revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke 

en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved 

forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd. 

 

Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en 

revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen 

bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for 

eierskapskontroll. 
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en 

overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven § 

7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det 

foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige 

revisoren skal begrunne sin fratreden. 

 

§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av 

taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye 

revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en 

revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette 

dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd. 

3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en 

anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på 

revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen 

også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde. 

 

Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt 

vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den 

revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene. 

 

Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet 

til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner. 

 

Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 

oppdraget som revisor. 

3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor 

revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet 

revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene 

fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et 

personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til 

overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens 

adgang til å bytte revisor.  

3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning 

til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende 

anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi 

uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 

3.2 Departementets forslag 

3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler 

om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens 

øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket 

"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske 

noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av 

revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som 

kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av 

oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.  

 

Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså 

revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt 

riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet 

til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen. 

 

Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å 

videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de 

nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet 

ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale 

for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige 

personale.  

 

På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne 

myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den 

grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser 

departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir 

kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert 

myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne 

bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i 

administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63. 

 

Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at 

departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir 

lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale. 
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger 

skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd 

første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette 

klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. 

 

Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre 

punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også 

her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det 

første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det 

andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se 

forslag til § 8 andre ledd. 

 

Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje 

punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige 

årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er 

ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre 

ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens 

årsregnskaper og årsberetninger. 

 

Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for 

oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) 

§ 24-2. 

 

For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav, 

se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden. 

 

Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår 

departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i 

stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å 

løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et 

generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet 

at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved 

regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende 

utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift 

stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos 

de det gjelder. 

 

I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende 

rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som 

inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap. 

 

Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i 

interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis 

ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne 
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser 

departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er 

behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om 

kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle 

misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne 

lovbestemmelsen i forskriften. 

 

I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og 

årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale 

samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært 

nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av 

revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at 

representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget 

årsregnskap og egen årsberetning. 

3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert 

oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er 

for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte 

revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag. 

 

I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en 

oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge 

av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven. 

 

Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis 

det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig 

revisor skal utpekes. 

 

Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å 

utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor. 

3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje 

ledd, med enkelte språklige endringer. 

 

§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 

 

Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17 

andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets 

utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette 

kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis 

uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne 
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår 

departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge 

for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen. 

Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er 

derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen. 

3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se 

forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse 

endrer ikke realiteten i bestemmelsen.  

3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av 

revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne 

bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten. 

3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse 

til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette 

er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5. 

Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det 

betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av 

forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen. 

 

Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også 

deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd. 

Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til 

å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at 

myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig 

leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener 

det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket. 

 

Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt 

selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett. 

 

Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til 

selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierfunksjon.  

 

Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd. 
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Krav til revisors uavhengighet 

Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den 

retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at 

revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som 

menes med "nærstående".  

 

Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at 

revisor skal være uavhengig. 

 

I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i 

forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder: 

 

 Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos 

kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.  

 Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet 

som kommunen eller fylkeskommunen deltar i. 

 Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når 

dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til 

oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon. 

 

Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører 

rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 

revisors uavhengighet. 

4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 

4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende 

for revisors medarbeidere. 

 

Unntak fra taushetsplikten 

Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder: 
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 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og 

fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når 

det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i 

forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til 

mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. 

 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om 

en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å 

fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks. 

 Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av 

bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig 

dokumentasjon. 

4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonen 

Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av 

første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er 

gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne 

underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det 

kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor 

har foretatt seg i den anledning. 

 

I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for 

revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell 

anbefaling. 

 

Oppbevaring 

I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare 

dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en 

ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til 

rådgivning. 

 

§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så 

fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av 

regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal 

oppbevares og gjengis i standard dataformat. 

4.2 Departementets forslag 

4.2.1 Krav til revisors uavhengighet 

Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til 

revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018) 

§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag. 

Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk. 
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger 

av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er 

en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet. 

 

Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at 

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart. 

4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av 

kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte 

strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen. 

Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om 

uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for 

uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen. 

4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 

13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet". 

Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir 

en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen. 

 

I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem 

av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å 

innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen 

kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen 

kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til 

dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende 

også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å 

skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll. 

 

Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om 

uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik 

bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den 

revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli 
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil 

en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant 

pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om 

høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. 

 

Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere 

erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er 

plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et 

interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat 

revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at 

erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for 

kommunen. 

4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors 

medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige 

bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.  

 

Unntak fra taushetsplikten 

I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt. 

Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde 

ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten, 

istedenfor begrensninger. 

 

Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også 

viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor 

særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget. 

 

Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg 

mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver 

skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av 

bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig 

rettslig grunnlag. 

4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonens utførelse 

Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen, 

se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med 

"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

Oppbevaring 

Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til § 

19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og 

betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden 
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne 

leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en 

bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si 

dette i forskriften. 

 

Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at 

oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å 

videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet 

følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.   

 

Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet 

medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet 

mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det 

fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring. 

Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i 

papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.  

 

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av 
andre grunner enn at de er lovfestet. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt 

revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve 

opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne 

bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor. 

Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte 

revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet. 

Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller 

ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos 

kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn 

hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets 

behov for innsyn hos denne. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv 

fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket 

innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener 

departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet 

på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse 

rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje. 

Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha, 

er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på 

hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i 

strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.  

 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon, 

avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan 
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også 

prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet 

regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett 

revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt 

forskriftsregulert. 

 

Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i 

a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være 

myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven 

skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og 

mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den 

som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag. 

 

Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve 

bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.  

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler 

som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny 

forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene 

bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger 

etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser 

av betydning for kommunene. 

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget 

 

Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.  

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva 

kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv 

om det ikke følger som en skal-oppgave av loven. 

 

Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne 

bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets 

myndighet er regulert. 

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske 

hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale 

organer.  

 

Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk 

av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil 

være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av 

kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av 

hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har 
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve 

politiske prioriteringer i forskriftens forstand. 

 

Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte 

språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da 

utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag 

skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 

med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 

som er styrt etter parlamentarismemodellen. 

 

At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 

gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen. 

 

Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller 

kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir 

betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny 

sammenliknet dagens forskriftstekst. 

 

Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en 

utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt 

forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.  

 

Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir 

rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger. 

 

Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å 

rapportere dette til kommunestyret.  

 

Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet 

av dem. 

 

Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller  

Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan 

vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om. 

 

Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige 

revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter. 

 

 Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal 

kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens 

leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold 

av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

 

Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter 

bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse 

og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at 

kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker. 

 

Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i 

bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige 

presiseringer.  

 

I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være 

regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave 

å revidere årsberetningen.  

 

Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en 

videreføring av gjeldende krav. 

 

Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner. 

Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret. 

 

Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å 

gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert 

enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen 

revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som 

regnskapsrevisor. 

 

Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte 

språklige endringer. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi 

opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha 

betydning for den framtidige revisjonen. 

 

Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven § 

7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11. 

 

Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror 

Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn". 

 

Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors 

virksomhet 

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med 

"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert 

som et selskap. 

 

Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt. 

3.2.7. for enkelte presiseringer. 

 

Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til 

aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Dette er nytt. 

 

Til § 14 Krav til revisors uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum. 

Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for 

tolkningen av § 14 første ledd. 

 

Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart.  

 

Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, 

jf. andre ledd. 

 

Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.  
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som 

kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

 

Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er 

endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig 

leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den 

oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er 

bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere 

som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen. 

 

Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er 

endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes. 

 

Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21. 

 

Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10. 

 

8. Forslag til forskrift 
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon   

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven 

§§ 23-2, 24-2 og 24-4. 

 

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv. 

 

§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 

tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en 

betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 

 

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget  

 Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller 

fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

 

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 

 

§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller 

fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder. 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og 

avskjediger revisjonens øvrige ansatte.  

 

§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av 

kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.  

Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven, 

skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til 

registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra 

regnskapsrevisjon.  

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et 

kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap 

og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
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 § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert 

forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.   

 

§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

 Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter 

kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om 

det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren 

skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.  

 Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget, 

skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal 

dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd. 

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren 

uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye 

revisoren. 

 

§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller 

har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg 

oppdraget hvis  

a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den 

reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er 

nødvendige for å rette opp forholdene 

b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift  

c) det foreligger andre særlige grunner. 

Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok 

tid til at virksomheten kan innrette seg.  

 

§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet 

 Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de 

revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved 

selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet 

tas opp i et revisjonsselskap. 

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til 

å bytte revisor. 

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig 

melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak. 

 

§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, 

kommunerådet eller fylkesrådet.  

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale 

foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er 

gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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 Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er 

omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierfunksjon.  

Kommentarene skal fremgå av rapporten. 

 

Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

§ 14 Krav til revisors uavhengighet  

 Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 

objektivitet.  

 Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal 

samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 

objektivitet. 

 

§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte 

virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet.  

Som nærstående etter første ledd regnes  

a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken 

b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje  

c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.  

 

§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Revisor kan ikke  

a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 

b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er 

eier av 

c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen 

deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er 

organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak  

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens 

interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren  

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 

hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 

kontrolloppgaver  

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 

etter domstolsloven § 218. 

 

§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet   
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 Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal 

løpende vurdere sin uavhengighet.  

Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget 

om revisjonens uavhengighet.    

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.  

 

§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

 Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors 

medarbeidere. 

 Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som 

gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere 

underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan 

revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge 

dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.  

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor 

og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en 

persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner, 

kan kontrollere hvordan revisjonen er utført. 

 

§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

 Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen. 

Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner. 

Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse 

av hva revisor har foretatt seg. 

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere 

oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling. 

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. 

 

Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger  

 

§ 20 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

 Fra samme tidspunkt oppheves 

a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
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Til FKTs medlemmer! 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen 

sender departementet nå på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. Denne vil erstatte to 

av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften). 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til høringsuttalelsen fra FKT. Frist for å komme 

med innspill til FKT er satt til 15. mars. Innspillene blir behandlet i styremøte 25. mars. Etter avtale kan 

vi ta imot innspill også mellom 15. og 25. mars. 

Høringsnotatet finner du her: (se også vedlagt) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-

kontrollutvalgs--og-revisjonsforskrift/id2627203/?expand=horingsbrev 

Medlemmer av kontrollutvalg som ikke skal ha møte innen tidsfristen, kan sende innspill hver for seg. Vi 

oppfordrer derfor KU-leder og sekretariatet til å sende videre invitasjonen til alle medlemmene i 

kontrollutvalget.  

Det er også anledning til å avgi høringsuttalelse direkte til departementet. Fremgangsmåten er beskrevet på 

departementets hjemmeside.  

Høringsfristen til departementet er 2. mai 

I høringsforslaget har departementet som hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede 

følger av loven. Forskriftene skal kun utfylle lovens bestemmelser. Det kan derfor være lurt å lese lovens 

kap. 23 om kontrollutvalg og sekretariat og kap. 24 om revisjon: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-

201718-081/ 

 

Lykke til!  

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00094-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Fyresdal kontrollutval 28.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 28.2.2019 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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