Orientering om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.03.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 31
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget utarbeider ikke høringsuttalelse til forslag til ny kontrollutvalgs- og
revisjonsforskrift på vegne av Selbu kommune.
Vedlegg
Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften
Saksutredning
Den nye kommuneloven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i
dagens kommunelov med sikte på å revidere dem i samsvar med ny lov. Forslag til ny
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift er ute til høring i disse dager, og kommunene kan
komme med uttalelse/merknader. Høringsfrist til kommunal- og
moderniseringsdepartementet er 2.mai 2019. I sitt møte 05.02.19 ba kontrollutvalget om å få
presentert hovedessensen i den nye forskriften i neste møte.
I det alt vesentlige er forslag til ny forskrift en videreføring av gjeldende rett. Det
kommenteres i høringsutkastet at det ikke vil være behov for at kommunene bruker ressurser
av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Forslaget medfører ikke økonomiske
eller administrative konsekvenser av betydning for kommunene.
Høringsforslaget har en del språklige presiseringer/justeringer som ikke endrer
meningsinnholdet i dagens forskriftstekst. Mye er videreføring av gjeldende rett, noe er
opprydding. Forskrifter skal for eksempel ikke gjenta lovbestemmelser, og mange av dagens
bestemmelser er derfor tatt ut i høringsforslaget. Enkelte justeringer er gjort for gi et mer
oversiktlig regelverk visuelt sett (mer lesbart).
Når det gjelder korrigeringer av innholdsmessig karakter: Departementet ønsker å løfte fram
kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet i forslag til ny § 2 første ledd. I § 2 ønsker departementet å tilføye
årsberetning i bestemmelsen som omhandler kontrollutvalgets påse-ansvar når det gjelder
kommunens regnskaper. Departementet foreslår å fjerne god kommunal revisjonsforskrift fra
oppramsing over hva kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar
med, fordi det etter kommuneloven § 24-2 andre ledd er klart at god kommunal
regnskapsskikk gjelder (og dermed overflødig å nevne i forskriftsbestemmelsen).
I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse. Kontrollutvalget skal påse at
regnskapsrevisjonen blir utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskrav i kap 2 og kravene
til uavhengighet i kap 3. Departementet er av den oppfatning at dette er en så viktig del av
kontrollutvalgets kontroll med revisjonen at denne påse-plikten bør klart forskriftsfestes.
Etter forslaget § 2 skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte forhold som revisor
påpeker blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av gjeldende bestemmelse.
Departementet foreslår at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt
rettet opp eller fulgt opp.
Departementet er opptatt av kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret om
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Departementet foreslår en bestemmelse

vedrørende dette, fordi det er ulik praksis i kommunene i dag når det gjelder hvorvidt
resultater fra slikt arbeid rapporteres til kommunestyret. Departementet er også opptatt av
vedtaksoppfølging. Høringsforslaget innebærer ellers endringer av mindre betydning.
Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til å gjøre seg litt kjent med det øvrige innholdet i
høringsforslaget.
Dersom kontrollutvalget på vegne av Selbu kommune ønsker å komme med
uttalelse/merknader til forskriften, må disse via kommunestyrebehandling før de oversendes
til departementet. Kommunestyret har møte 8.april. Det er dermed tid til å få en
vurdering/forankring av eventuelle merknader i kommunestyret innen høringsfristen. Konsek
Trøndelag IKS skal utarbeide uttalelse til høringsforslaget, og eierkommunenes interesser vil
således være ivaretatt. Det er grunn til å anta at Konsek sin uttalelse i stor grad vil samsvare
med en uttalelse fra kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er sekretariatets vurdering at eierkommunenes interesser er ivaretatt gjennom Konsek
Trøndelag IKS sin uttalelse til høringsforslaget, da selskapet jobber på vegne av
eierkommunene. Det er bemerket i høringsnotatet at det ikke anses som nødvendig at
kommunene bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften, da den i
begrenset grad innebærer regler som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. På
bakgrunn av dette anser sekretariatet det som unødvendig at kontrollutvalget utarbeider
egen høringsuttalelse/egne merknader til høringsforslaget på vegne av Selbu kommune.

