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Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.18
Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Orientering om oppheving av forskrift om bruk av og orden i havner og farvann
Aktuelt fra utvalgene 04.03.19
Virksomhetsbesøk 2019
Sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Referatsaker
Eventuelt
Valg av revisor til nye Hitra kommune

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/11 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 03.12.18 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
01/19

Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 29
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske
vedtak.
Rådmannen vil orientere utvalget om status.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

Orientering om oppheving av forskrift om bruk av og orden i havner
og farvann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Vedlegg
Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
Saksutredning
Hitra formannskap fastsatte midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for
Hitra kommune 04.07.2017. Formålet var å gi ivareta hensynet til effektiv og sikker
havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av
farvannet. Forskriften skulle gjelde offentlige og private havner og sjøområdene i Hitra
kommune.
31.05.2018 opphevet Hitra kommunestyre den midlertidige forskriften.
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Norges Vannscooterforbund i anledning
saken (vedlagt). Forbundet stiller spørsmål ved saksbehandlingen i denne saken.
Rådmann kommer i møtet og orienterer om kommunens arbeid.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging av saken.

0005 Vedlegg ‐ Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
Fra:
Bjørg Reitan Bjørgvik <bjorgb1950@gmail.com>
Sendt: 5. desember 2018 17:03
Til:
Rannveig Singsaas
Emne:
VS: Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Hei. Videresender deg denne mailen som jeg fikk i dag.
Med vennlig hilsen,
Bjørg Reitan Bjørgvik
Fra: Christian Hammernes
Sendt: onsdag 5. desember 2018 kl. 10:56
Til: bjorgb1950@gmail.com <bjorgb1950@gmail.com>
Emne: VS: Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
Til Kontrollutvalget Hitra kommune.
Norges Vannscooterforbund ber Kontrollutvalget vurdere oppfølging av saken som
omhandler Hitra
kommunes opphevelse av ordensforskrift 31.05.2018
PS33/18 Vedtak: 1. Midlertidig forskrift FOR‐2017‐07‐04‐1169 om bruk av og
orden i havner og farvann
for Hitra kommune, Sør‐Trøndelag
Forskriften ligger fremdeles publisert på lovdata uten info om at denne ikke
lenger er gjeldende.
Saksbehandlingen i denne saken har vært langt under pari og i strid med blant
annet kommunens
delegeringsregleverk mv, og når selv ikke avslutningen og oppfølging av
vedtaket om oppheving ikke er
blitt fulgt opp etter så lang tid, ber vi om at grep tas.
Christian Hammernes
Leder Norges Vannscooterforbund
Bjøra 6
7070 Bosberg
Tlf: +47 916 07 490
christian.hammernes@vannscooternorge.no
Fra: Christian Hammernes
Sendt: torsdag 29. november 2018 kl. 13:57
Til: ida.nesset@hitra.kommune.no
Emne: Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
Hei
Vi viser til Hitra kommunes opphevelse av ordensforskrift 31.05.2018
PS33/18 Vedtak: 1. Midlertidig forskrift FOR‐2017‐07‐04‐1169 om bruk av og
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0005 Vedlegg ‐ Vedrørende opphevelse av Ordensforskrift Hitra kommune
orden i havner og farvann
for Hitra kommune, Sør‐Trøndelag, oppheves.
Med referanse til andre kommuners henvendelser opplever vi det som uheldig at
Hitra kommunes
forskrift fremdeles ligger publisert på lovdata.no, og dermed av enkelte
kommuner og medier omtales
som gyldig og gjeldende.
Det er fra vårt ståsted ønskelig at Hitra kommune følger opp sitt eget vedtak
og opphever
ordensforskriften fra lovdata så raskt der er mulig å gjennomføre.
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2017‐07‐04‐1169

Christian Hammernes
Leder Norges Vannscooterforbund
Bjøra 6
7070 Bosberg
Tlf: +47 916 07 490
christian.hammernes@vannscooternorge.no
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Aktuelt fra utvalgene 04.03.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert om den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget
refereres i møtet. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. Utvalgene er
fordelt slik:
· Formannskapet: Lindis H. Aune
· Oppvekstkomiteen: Ragnar Burø
· Helse og omsorg: Gunnar Andresen
· Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet.

Virksomhetsbesøk 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/108 - 29
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Vedlegg
Enheter med kontaktinformasjon
Eierskap
Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
kan utvalget velge å legge enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til
bedrifter som kommunen har eierandeler i (se vedlegg). Disse møtene vil kunne kombineres
med orientering om virksomheten fra ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i
sammenheng med forestående bestillinger av selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget har møtestart på ettermiddagen. Det blir nødvendig med tidligere møtestart
dersom utvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøk, av hensyn til arbeidstiden til de ansatte
ved virksomheten.
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 03.12.18 å besøke Barman oppvekstsenter i forbindelse
med sitt møte 25.mars.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget tar stilling til hvilke virksomheter og bedrifter det ønsker å
besøke i 2019.

Enheter med kontaktinformasjon
Administrasjon
Rådmann
Økonomi
Personal og kommunikasjon
Beredskap
Kommuneplanlegger

Oppvekst
Fillan skole
Strand oppvekstsenter
Barman oppvekstsenter
Knarrlagsund oppvekstsenter
Kvenvær oppvekstsenter
PP-tjenesten i Sør-Fosen
Hitra leirskole – Skårøya

Helse og omsorg
Helse-, familie og rehabilitering
Barnevernstjenesten
Oppfølgingstjenesten
Tjenesten for brukere med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Hjemmebasert omsorg
Hitra sykehjem

Forvaltningskontor
Friskliv og mestring
Plan- landbruk og miljø
Brann og feiing

Kultur
Hitra bibliotek

Drift og Eiendom

Hitra kommune
Orgnr

Navn

Type

Eierandel

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

947097733

DalPro AS

AS

60,00%

984565801

Frøya flyplass DA

Annet foretak

20,00%

975936333

Hamos Forvaltning IKS

IKS

969997835

Hitrahallen SA

SA

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,71%

988799475

Konsek Trøndelag IKS

IKS

1,00%

986712720

Kristiansund og Nordmøre havn IKS

IKS

6,00%

986532145

Kystlab - Prebio AS

AS

3,91%

874411132

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Stiftelse

0,00%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,45%

994425714

Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

16,67%

993595675

Museene i Sør-Trøndelag AS

AS

5,55%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

4,60%

977036283

Revisjon Midt-Norge SA

SA

971502967

Stiftelsen Aunøya

Stiftelse

20,00%

971379650

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelse

11,54%

979615361

Tjeldbergodden utvikling AS

AS

3,57%

961245117

Trøndelag Reiseliv AS

AS

0,04%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

2,54%

990507627

Trøndersk Kystkompetanse AS

AS

17,01%

9,00%
18,95%

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/44 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal Hitra og deler av Snillfjord kommune slå seg sammen til nye Hitra
kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en sekretariatsordning/sekretariat på
plass for kontrollutvalget.
I følge kommuneloven § 77 nr. 9 skal kommunestyret/fylkestinget sørge for sekretærbistand
til kontrollutvalget.
I følge inndelingsloven § 26, 5. ledd kan ansettelse av sekretær og videreføring av deltakelse
i interkommunalt samarbeid om sekretariat delegeres til fellesnemnda. Slike vedtak skal skje
etter innstilling fra kontrollutvalgene i begge kommuner.
I mandat for fellesnemnda står det bl.a.:
I tillegg har Fellesnemnda følgende mandat
Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
Begge kommunene er i dag deltager i Konsek Trøndelag IKS. Dette er et interkommunalt
samarbeid om sekretariat for til sammen 35 kommuner og en fylkeskommune (Trøndelag).
Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim med tilsammen 9
ansatte, og er landets største kontrollutvalgssekretariat.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det fins tre ulike sekretariatsordninger kommunen har anledning til å velge: Egen ansatt
sekretær underlagt kontrollutvalget, interkommunalt samarbeid om sekretariat eller å legge
sekretariatstjenesten ut på anbud.
Begge kommunene gikk inn i Konsek Trøndelag 1.1.2018, og deltar i et interkommunalt
samarbeid om sekretariatsordning for kontrollutvalget. Det er ikke varslet opphør av avtale
med dette selskapet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Bruk av Konsek
Trøndelag IKS vil være en videreføring av en eksisterende ordning. Ved å videreføre en
ordning vil valg av sekretariat følge av dette. Kontrollutvalget må ta stilling til hvilken
sekretariatsordning det vil anbefale.
Fellesnemnda er delegert myndighet til å inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/32 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Vedlegg
Årsmelding 2018 - kontrollutvalget

Saksutredning
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og
kommunestyret.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider
kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret
og innstille på at årsmeldingen tas til orientering. Kommunestyret kan likevel komme med
innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i
kommunestyret.

Årsmelding
Årsmelding
2018

2017

Kontrollutvalget
Melhus kommune
Kontrollutvalget
i Hitra ikommune
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1 Kontrollutvalget
1.1

Kontrollutvalgets formål

Ifølge kommunelovens formålsparagraf skal kommunens virksomhet legge forholdene til
rette for kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets
interesser med sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunelovens
formålsparagraf er retningsgivende for kontrollutvalgets arbeid. Denne årsmeldingen gir
informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2018, og dermed om hva utvalget har gjort for å
bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven.

1.2

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

Faste medlemmer
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder, FrP
Lindis Heggvik Aune, nestleder, AP
Olav Athammer, medlem, SV
Ragnar Burø, medlem, SP
Gunnar Andresen, medlem, PP

Varamedlemmer
Marianne Østensen, H, 1. vara
Per Krangnes, AP, 2. vara
Inger Sundgård, PP, 3. vara
Malfrid Knutshaug, AP, 4. vara
Roy Angelvik, FrP, 5. vara
Heidi Eide, SV, 6. vara
Ellen Aanes Draagen, SP, 7. vara

Bjørg Reitan Bjørgvik er fast medlem i kommunestyret, og dermed er lovkravet om at minst
ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være fast medlem i kommunestyret ivaretatt.
Kontrollutvalget består av 2 kvinner og 3 menn, og er dermed i tråd med kravet om minst 40
% representasjon av hvert kjønn. Johannes Ludvik Håvik trådte ut av kontrollutvalget høsten
2018 og ble erstattet av Ragnar Burø.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
2.1

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og utvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i
kommunelovens § 77, og i forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004. Kommunestyret kan
konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets
hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget
skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.
Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak
i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.
Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Kontrollutvalget er partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer løpende om sin
virksomhet ved:
•
•
•

2.2

Å legge fram møteprotokoller som melding til kommunestyret.
Å legge fram revisjonsrapporter til behandling i kommunestyret.
Å avgi uttalelse om kommunens årsregnskap.

Saksbehandling

Kontrollutvalgets møter er åpne. I 2018 holdt kontrollutvalget 5 møter og behandlet 50 saker.

2.3

Finansiell revisjon (regnskapsrevisjon)

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon i flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med. Kontrollutvalget hadde ingen spesielle
merknader til årsregnskapet for 2018.

2.4

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har vanligvis ressurser til å gjennomføre i gjennomsnitt én
forvaltningsrevisjon per år. I 2018 behandlet utvalget en rapport fra forvaltningsrevisjon om
saksbehandling bo- og driveplikt. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 13.12.18, sak
108/18, og følgende vedtak ble fattet:
4

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og driveplikt
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering rundt
disse anbefalingeene via forutgående behandling i Teknisk komite:
Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tiløhrende bo- og driveplikt
Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt
på landbrukseiendom
Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
3. Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger retningslinjer
og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
4. Kommunestyret ber rådmann og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram for
oppfølgende behandling i kommunestyret innen 31.03.2020

2.5

Selskapskontroll

Kontrollutvalget vedtok i sak 28/17 at utvalget ønsker å delta i den felles selskapskontrollen
av Kristiansund og Nordmøre havn IKS, etter initiativ fra Sunndal kommunes kontrollutvalg.
Kontrollutvalget ønsker å få prosjektplan for selskapskontrollen til godkjenning, slik at
medlemmene kan gi innspill til arbeidet før det igangsettes. Det er forventet at
selskapskontroll blir gjennomført i løpet av 2019.

2.6

Andre saker til behandling

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å orientere om følgende saker: Sluttrapportering
etter fullførte investeringsprosjekter, kommunesammenslåing, personvernregler. Rådmann
har videre orientert om administrativ oppfølging av politiske vedtak i de fleste
kontrollutvalgsmøter i 2018.
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende tilsynsrapporter:
Fylkesmannens tilsyn med barnehagemyndighetens regeletterlevelse
Arkivverkets tilsyn med Hitra kommune
Arbeidstilsynets tilsyn med pleie- og omsorgstjenesten – hjemmesykepleien
Fylkesmannens tilsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven – Hitra sykehjem
Kontrollutvalget har vært på virksomhetsbesøk til vannverket ved Strandavatnet og til
brannstasjonen/lagerhallene på Fillan.
2.7 Annet
Kontrollutvalget deltar på kurs og samlinger for å sette seg inn i relevante tema og heve
kompetansen. Et eller flere av kontrollutvalgets medlemmer deltok på følgende konferanser
og møter i 2018: Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) konferanse for kontrollutvalg i
februar, Forum for kontroll og tilsyns (FKT) årsmøte og fagkonferanse i juni og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norges samling for kontrollutvalg i oktober.

5

3 Økonomi og ressurser
Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
kommunen. Kontrollutvalgets budsjett i 2018 var på 1,181 mill. kroner.

3.1

Sekretariats- og revisjonsressurser

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Konsek, leverer sekretariatstjenester til
kontrollutvalgene i eierkommunene, deriblant Hitra kommune. Konsek bistår kontrollutvalget
med saksutredning, planlegging og praktisk tilrettelegging i forbindelse med møtene.
Sekretariatet leverte 289 timer til Hitra kommune i 2018. Det er 46 timer mer enn den
planlagte timeressursen. Overforbruket skyldes dels at kontrollutvalget fikk ny sekretær i
2018.
Hitra kommune er deleier i Revisjon Midt-Norge SA som leverer revisjonstjenester til
eierkommunene. Revisjonen hadde budsjettert med å levere 620 revisjonstimer i 2018 (350
timer til finansiell revisjon og 270 timer til forvaltningsrevisjon).

4 Påseansvar overfor revisjon
Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt revisor,
herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det
et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.
Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet
skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan
være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende.

5 Avslutning
I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/hitra/

Hitra, 11.2.2019

Bjørg Reitan Bjørgvik
Kontrollutvalgets leder
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Referatsaker

Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
04.03.2019

Saksnr
08/19

Rannveig Singsaas
FE - 033, TI - &17
19/11-2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Møteinnkalling fellesnemnd Hitra og Snillfjord (43275)
KST 101218
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Over 200 brudd på arkivloven
Fellesnemnda 28.01.19 (43962)
KST 31.01.19
Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget
Tilsynsrapport - Forvaltningsarbeid knyttet til grunnskoleopplæring for voksne
opplæringsloven kapittel 4 A
Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Møteinnkalling til fellesnemnd 19.11.18
2. Vedtak i kommunestyret 13.12.18 om rapport fra forvaltningsrevisjon bo- og driveplikt
3. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak og treffe nytt vedtak, eller kan
fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
4. Rådmann skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og
partimøter
5. Arkivverkets arkivtilsyn har avdekket mer enn 200 brudd på arkivloven. Det er manglende
bevissthet rundt arkivhold og dokumentasjonsforvaltning, og mange brudd berører
enkeltpersoner. God arkiv- og dokumentforvaltning øker effektiviseringen i kommunen
6. Møteinnkalling til fellesnemnd 28.01.19
7. Vedtak i kommunestyret 31.01.19 i sak om plan for forvaltningsrevisjon og sak om plan
for selskapskontroll
8. Rådmann har plikt til å møte i og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål
9. Rapport fra fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæring for voksne etter
opplæringslovens kap. 4
10. Høringsnotat ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 12.11.2018
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 19.11.2018 Kl 16:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall
bes omgående meldt til Hitra kommune
tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på
sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet.

Spørsmål meldes prosjektleder.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no
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Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 10/18

Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.09.2018

PS 11/18

Budsjett Fellesnemnd Hitra og Snillfjord 2019

PS 12/18

Avsetning til fond utviklingstiltak i nye Hitra
kommune

PS 13/18

Kommunenes Handlings- og økonomiplaner 2019 2022

PS 14/18

Søknad om støtte til bokutgivelse om Hemnskjelas
historie under 2. verdenskrig

PS 15/18

Partssammensatt utvalg

PS 16/18

Oppnevning av valgstyre - Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019

PS 17/18

Valg av stemmesteder og åpningstider Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

PS 18/18

Revisjon av Plan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv

PS 19/18

Oppstart av Kulturminneplan 2019-2031
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Lukket

Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas som framlagt.

Enstemmig.
Innstilling:
Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas som framlagt

PS 108/18 Forvaltningsrevisjon saksbehandling bo- og driveplikt - endelig rapport
Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 13.12.2018
Behandling:
Dag Willmann (H) fremmet på vegne av FRP, SP, PP og H følgende alternativ til innledningen i
pkt. 2:
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering
rundt disse anbefalingene via forutgående behandling i Teknisk komite:
Det ble fremmet følgende omforente alternativt pkt. 3:
Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger
retningslinjer og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
Det ble fremmet følgende omforente nytt pkt. 4:
Kommunestyret ber rådmannen og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram
for oppfølgende behandling i Kommunestyret innen 31.03.2020.
Det ble votert slik:
Pkt. 1 Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt
Pkt. 2 Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Pkt. 3 Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Pkt. 4. Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og
driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering
rundt disse anbefalingene via forutgående behandling i Teknisk komite:
• Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
• Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt
på landbrukseiendom
• Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
• Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
• Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle Fylkesmannen
3. Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger
retningslinjer og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
4. Kommunestyret ber rådmannen og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram
for oppfølgende behandling i Kommunestyret innen 31.03.2020.
Enstemmig.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og
driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp disse anbefalingene:
• Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og
driveplikt
• Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell
boplikt på landbrukseiendom
• Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
• Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
• Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Møtet ble hevet kl. 15:15

Ole Laurits Haugen
Ordfører

Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Protokollfører

Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun
omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
SPØRSMÅL: Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe
et nytt vedtak i stedet, eller kan hun bare oppheve det ugyldige vedtaket?

SVAR: Det alminnelige utgangspunkt er etter forvaltningsloven § 35 andre avsnitt at klageinstans kan
omgjøre vedtak av eget tiltak – altså selv om det ikke er påklaget – hvis det (§ 35, første avsnitt,
bokstav c) «må anses ugyldig». Ved omgjøring ut fra denne bestemmelsen vil klageinstansen kunne
velge mellom å oppheve vedtaket eller treffe nytt vedtak i saken.
I fjerde avsnitt i § 35 fastslås imidlertid at bestemmelsene om klageinstansens kompetanse til å
omgjøre av eget tiltak, ikke gjelder bl.a. for «statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd
første eller annet punktum». Dette unntaket gjelder imidlertid ikke når klageretten er forankret i særlov,
se § 35 siste avsnitt, bare der den følger av § 28. Første setning i § 28 andre avsnitt («punktum» og
«ledd») angår intern klagebehandling innen den enkelte kommune eller fylkeskommune, og andre
setning omtaler den helt spesielle situasjon der det er kommunestyret eller fylkestinget som har truffet
det påklagde vedtaket, noe som betyr at intern kommunal klagebehandling ville være problematisk.
Begrunnelsen for begrensningen i adgang til omgjøring av eget tiltak i disse situasjonene er hensynet
til det kommunale selvstyre. Det er kontroversielt når statlige organer har fått kompetanse til å
overprøve forvaltningsskjønn utøvd av kommunale organer ved klage fra part i saken, men dette er
begrunnet i hensynet til borgerens rettssikkerhet. Ved omgjøring av eget tiltak gjør ikke dette hensynet
seg gjeldende i samme grad. Parten har altså ikke klaget, og i praksis blir det normalt et spørsmål om
omgjøring til skade for parten, f.eks. fordi det er gitt en tillatelse eller dispensasjon som fylkesmannen
mener ikke burde vært gitt.
Fylkesmannen har kompetanse etter kommuneloven § 59 nr. 5 til lovlighetskontroll av kommunalt
vedtak av eget tiltak, og skal da (nr. 4, siste avsnitt) oppheve dette hvis det er ugyldig. Denne
bestemmelsen gir imidlertid bare kompetanse til å oppheve vedtaket, ikke til å treffe et nytt vedtak i
stedet. Den underliggende begrunnelsen for denne begrensningen er den samme som for regelen i
fvl. § 35, fjerde avsnitt; det ville bety at fylkesmannen utøver et forvaltningsskjønn som etter loven er
lagt til kommunen.
Spørsmålet blir dermed hva som gjelder når fylkesmannen overprøver et kommunalt vedtak med en
annen hjemmel for klagebehandling enn forvaltningsloven § 28 eller kommuneloven § 59, slik som i
plan- og bygningsloven § 1-9, siste avsnitt, der det fastslås at «Departementet er klageinstans for
enkeltvedtak etter denne lov». Et nærliggende synspunkt kunne være at her må det samme gjelde
som for saker der statlig organ er klageinstans for kommunale vedtak etter Fvl. § 28; slik at
klageinstansen bare kan tre i aksjon der det er inngitt klage, eller ved lovlighetskontroll etter

kommuneloven § 59 nr. 5. Men som vi har sett må dette avgjøres for den enkelte lov, og for plan- og
bygningsloven § 1–9 siste avsnitt er det ikke tvilsomt at fylkesmannen også kan overprøve vedtak
etter denne loven av eget tiltak.
Pbl. § 1–9 siste avsnitt er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i § 15 siste avsnitt i plan- og
bygningsloven av 1985, som kommenteres slik i Ot.prp. nr. 56, 1984-1985:
«Etter femte ledd er departementet klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen. Vedtak
fylkesmannen treffer i klagesaker kan ikke påklages videre. Departementet vil i disse tilfellene av eget
tiltak ha adgang til å ta saken opp til overprøving og eventuell omgjøring, jf. forvaltningslovens § 35»
Det som omtales her, er altså departementets adgang til å omgjøre fylkesmannens vedtak i klagesak,
men det er nærliggende å lese det som sies slik at man uten videre forutsetter at fylkesmannen – som
jo handler på grunnlag av delegeringsvedtak fra departementet – vil ha tilsvarende adgang til å
«omgjøre» et kommunalt vedtak av eget tiltak.
«Omgjøre» må i denne sammenheng antas å omfatte ikke bare annullering av vedtaket, men også at
det treffes nytt vedtak som trer i stedet for det gamle – som i en klagesak. Jf. her fvl. § 33 andre
avsnitt, siste setning, om underinstansens adgang til å «oppheve eller endre vedtaket dersom den
finner klagen begrunnet», § 34, siste avsnitt om klageinstansens adgang til å «selv treffe nytt vedtak i
saken eller oppheve det», og § 35, første avsnitt om ulike grunnlag for at et forvaltningsorgan «kan
omgjøre sitt eget vedtak».
Min konklusjon blir etter dette at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt
realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak»,
altså utenfor klagesak. Dette vil imidlertid i så fall være et nytt vedtak, som kan påklages til
departementet.

Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Kommunal Rapport 3.12 2018

Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror professor
Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk til nye og
gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke direkte invitert, men
ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til behandling i
kommunestyret?
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag.
Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og partimøter.
Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det foreliggende
budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli oppfattet som en uheldig
forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling. Det gir det aktuelle partiet en
særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av saksdokumentene, med mulighet for utveksling av
synspunkter og kartlegging av alternative strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens
medvirkning i et slikt arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor
velgerne, med tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter.

Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående
Kommunal Rapport 08.01.2019

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt
nederst i saken).
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket.
Offentlige arkiv
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet.
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av
arkivloven med forskrifter.
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1.
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si.

Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene.
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier
Reithaug.
Bekymringsfullt
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket
over funnene.
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven.
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug.
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves.
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne
informasjonen tas vare på, sier Reithaug.

Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i
innbyggernes liv.
Kommunesammenslåing
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker
Reithaug.
•
•
•

De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er:
Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert.
Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer.
Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller
ikke arkivforskriftens krav.
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig
informasjon ikke går tapt.
Politianmeldelse
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene.
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug.
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene,
men øke bevisstheten.
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener
Reithaug.

Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018:
Kommune
Antall pålegg
Hitra
8
Meldal
7
Namsos
3
Snillfjord
2
Steinkjer
7

Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner.

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 21.01.2019
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 28.01.2019 Kl 16:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall
bes omgående meldt til Hitra kommune
tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på
sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet.
Orienteringer:
 Prosessen internt
 Avtale Orkland, Heim, Hitra – informasjon
 Oversikt ekstrakostnader Snillfjord
 Skiltsaken – nytt forslag
Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no
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Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 1/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den 19.11.2018

PS 2/19

Oppnevning av utvalg for utredning av politisk
styring/organisering og møtegodtgjøring for politiske
verv

PS 3/19

Avtale om deling av Snillfjord - premisser
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Lukket

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.

ENDELIG
TILSYNSRAPPORT
Rett til grunnskoleopplæring for voksne
etter opplæringsloven kap. 4A
Hitra kommune
01.07.2018
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1. Tilsynets tema og formål
Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Trøndelag etter tilsyn med
kommunes forvaltning av opplæringsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen,
jf. introduksjonsloven § 3 om kommunens ansvar.
Formålet med tilsyn med grunnskoleopplæring for voksne
Opplæringslovens formål er bl.a. at elevene (og voksne deltakere) skal utvikle
kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne mestre liva sine og for å kunne
delta i arbeid og fellesskap i samfunnet (opplæringsloven § 1-1).
Målgruppen for opplæringsrettighetene etter §§ 4A-1 og 4A-2 er personer som
kan ha behov for en grunnleggende kvalifisering som grunnlag for videre
skolegang og/eller for deltakelse i arbeidslivet. I dag består målgruppen
hovedsakelig av nyankomne innvandrere som mangler grunnskoleopplæring. Det
kan være en følge av et mangelfullt utbygd skolesystem i hjemlandet eller
avbrutt skolegang pga flukt og migrasjon.
For personer i målgruppen kan brudd på opplæringsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser, i strid med lovens målsettinger. Lovbrudd vil også kunne
ha negative samfunnsmessige konsekvenser ved at personer som har behov for
det, ikke får en grunnleggende kvalifisering som legger grunnlag for et framtidig
arbeid.
Tilsynet skal bidra til etterlevelse av opplæringsloven bestemmelser og til å sikre
kvaliteten i kommunens tjenesteproduksjon på området.
Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn
Opplæringsloven § 14-1 gir Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med at
kommunene oppfyller de pliktene som de er pålagt i eller i medhold av
opplæringsloven kapittel 1-16 (kommunepliktene).
Introduksjonsloven § 23 sier at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for
Fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om
opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale
institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen.
Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov
og/eller forskrift. Før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette
forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg, ha vurdert
virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet.
Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og
eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet.
Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60b.
Lovbrudd og merknad
Disse begrepene kan brukes i Fylkesmannens konklusjon:
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Brudd på regelverket (lovbrudd) er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i
lov eller forskrift eller gitt i medhold av lov eller forskrift.



Merknad omtaler forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd,
men der tilsynet avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd.

Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv velger om man vil
ta hensyn til.
Tema for tilsynet - kontrollområder
Dette tilsynet er en del av Felles nasjonalt tilsyn og bygger på tilsynsmetodikk
utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
Gjennom tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om kommunen veileder og
behandler søknader om grunnskoleopplæring for voksne etter reglene i
opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2. § 4A-1 i opplæringsloven første og annet ledd
lyder slik:
«Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng
grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett
til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til
vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring
for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.»
Opplæringsloven § 4A-2 første og annet ledd lyder slik:
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det
ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller
halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
Vi viser i denne forbindelse til Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-3-2012,
som gir utfyllende bestemmelser og kommentarer til opplæringslovens regler.
Tilsynet vektlegger informasjons- utrednings- og forvaltningsarbeidet som
kommunen utfører i tilknytning til disse to bestemmelsene. Derfor er også
forvaltningsloven kapittel 3 til 6 trukket inn i det rettslige grunnlaget og
Fylkesmannens vurderinger.
Innenfor dette tema er det vurdert fem kontrollområder:
1. Veilede søkere og vurdere rettigheter
2. Kartlegge opplæringsbehov
3. Fatte vedtak om rett og innhold
4. Vurdere og fatte vedtak om realkompetanse
5. Oppfylle krav til enkeltvedtak
De rettslige krav til kommunen innenfor hvert kontrollområde er gjengitt i
hoveddelen av rapporten. De bygger på en tilsynsinstruks som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet for fylkesmennene.
Utdanningsdirektoratet har på sine nettsider www.udir.no utarbeidet en egen
temaside «Fatte enkeltvedtak». Her er kravene til et enkeltvedtak beskrevet
nærmere og en framgangsmåte for å fatte enkeltvedtak er presentert. Det er
også utarbeidet en mal som inneholder de viktigste elementene i et
enkeltvedtak. Vedtak etter opplæringsloven § 4A-2 (både innhold og saksgang)
er omtalt i Utdanningsdirektoratets veileder «Spesialundervisning for voksne»,
utgitt i 2015. Også for vedtak om realkompetansevurdering er det utarbeidet en
temaside på Utdanningsdirektoratets nettside.
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2. Gjennomføringen av tilsynet
Tilsynet er gjennomført slik:
Sept 2017

Varsel om tilsyn

Okt 2017

Oversendelse av egenvurdering og dokumentasjon

Nov 2017

Oversendelse av enkeltvedtak om grunnskoleopplæring
(Tilsynet var stilt i bero som følge av høy saksmengde hos
Fylkesmannen.)

Mai 2018

Utarbeidelse av foreløpig tilsynsrapport
Frist 15. juni for tilbakemeldinger
Dokumentasjon av eventuelt rettingsarbeid

Juni 2018

Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport
Avslutning av tilsynet

Om denne rapporten
Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger i denne tilsynsrapporten er
kommunens egenerklæring, innsendt dokumentasjon og gjennomgang av tre
enkeltsaker om individuell plan. Se oversikt i vedlegg 1 til denne rapporten.
Hvert avsnitt i hoveddelen av rapporten starter med en gjennomgang av de
rettslige krav innenfor kontrollområdet. Disse delene bygger et dokument som
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet for fylkesmennene.
Observasjonsdelene er nummerert, slik at hver avsnitt svare til ett av
underspørsmålene i kontrollskjemaet ligger til grunn for kommunens
egenerklæringen. Egenerklæringen ble avgitt gjennom det nettbaserte
egenvurderingsverktøyet RefLex reflex.udir.no.
I konklusjonsdelen har vi oppsummert våre funn, og eventuelt formulert
korreksjonspunkter i forhold til kommunens praksis.
Konklusjonene i denne rapporten er et uttrykk for hva tilsynsmyndigheten har
sett gjennom den dokumentasjonen som forelå på tidspunktet for tilsynet.
Rapporten vurderer ikke kommunens forvaltning av opplæringsloven på andre
områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet.

3. Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven
Voksenopplæringen i Hitra er samlokalisert med Hitra videregående skole.
Tjenesten er lagt under enhet for helse, familie og rehabilitering.
I følge tall publisert i Grunnskolens Informasjonssystem GSI hadde Hitra
kommune i skoleåret 2016/17 ingen deltakere etter opplæringsloven § 4A-1 og
én etter opplæringsloven § 4A-2. For skoleåret 2017/18 har kommunen via GSI
rapportert om 17 deltakere i grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1
og 2 deltakere etter opplæringsloven §4 A-2. Det er undervisningsstillinger
tilsvarende 3,4 årsverk som gjennomfører denne opplæringen, samt 0,5 årsverk
til administrasjon.
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4. Tilsynets hovedtemaer
4.1 Tilsynstema 1 – Veilede søkere og vurdere rettigheter
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:
Kommunen har sørget for å gi veiledning om og vurdert om søkere har
rett til grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven §§ 4A-1 og
4A-2 og forvaltningsloven § 11.
Rettslig grunnlag
Veilede om retten til grunnskoleopplæring
Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring for alle voksne som er
bosatt i kommunen. Alle voksne som henvender seg til kommunen om
grunnskoleopplæring, skal få nødvendig veiledning. Veiledningen må kunne gi
informasjon om:
 Hvem som har rett til opplæring
 Hva som kan være innholdet i og organiseringen av opplæringen
 Retten til realkompetansevurdering
 Retten til spesialundervisning
 Hva opplæringen kan føre frem til
 Hvordan den voksne skal gå frem for å søke om opplæring
Kommunen kan benytte både muntlig og skriftlig informasjon for å ivareta denne
veiledningen.
Hjemmel i regelverket: Forvaltningsloven § 11, opplæringsloven 4A-1 og 4A-2
Fylkesmannens observasjoner og vurderinger
I følge egenerklæringen fra Hitra kommune er personer i målgruppen for
deltakelse i grunnskoleopplæring i alle hovedsak nyankomne innvandrere som
deltar i introduksjonsprogrammet. Med bakgrunn i dette er deltakerne blitt
informert muntlig om sine rettigheter til grunnskoleopplæring etter
opplæringsloven kapittel 4A. Kommunen brukte tolk under denne
presentasjonen. Orienteringen skjedde på bakgrunn av et notat med
hovedmomenter.
Kommunen har våren 2018 videreutviklet sine informasjonsrutiner, slik at
innholdet i en realkompetansevurdering og retten til en slik vurdering kommer
tydelig fram for personer i målgruppen for grunnskoleopplæring for voksne.
Informasjonen om grunnskoleopplæring for voksne er tilgjengelig på kommunens
nettsider, under temasiden «Oppvekst» og «Voksenopplæring».
I følge kommunens egenerklæring vil det bli utarbeidet nye rutinebeskrivelser
der denne informasjonen blir mer utfyllende.
Kommunen kontrollerer om søkerne er over opplæringspliktig alder gjennom
IMDi sitt fagverktøy NIR. Gjennom inntakssamtale avklares det hvorvidt søkere
har gjennomgått grunnopplæring i utlandet tilsvarende norsk grunnskole, noe
som kan gi grunnlag for inntak til videregående opplæring etter opplæringsloven
§ 3-1. Kommunen kontrollerer om søkere har lovlig opphold basert på vedtak fra
UDI som søkere må vise fram.
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Konklusjon
Hitra kommunes praksis når det gjelder veiledning og vurdering av søkere er i
samsvar med kravene i opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2.
4.2 Tilsynstema 2 – Kartlegge opplæringsbehov
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:
Kommunen sørger for å innhente informasjon for å tilpasse opplæringstilbudet til den voksnes behov.
Rettslig grunnlag
Innhente informasjon for å tilpasse tilbudet til den voksnes behov
Alle søkere som har rett til grunnskoleopplæring, har også rett til rådgiving for å
kartlegge hvilken opplæring de har behov for. Realkompetansevurderingen kan
være en del av kartleggingen. Kartleggingen må avdekke hvilken mål og
kompetanse den enkelte ønsker å oppnå, for eksempel om målet er
grunnskolevitnemål for voksne eller opplæring i grunnleggende ferdigheter.
Kartleggingen bør også avdekke om den voksne har behov for spesialundervisning eller særskilt språkopplæring dersom dette kan avklares før
opplæringen tar til. Når kartleggingen avdekker behov for spesialundervisning,
skal PPT utarbeide etter opplæringsloven § 5-3 utarbeide en sakkyndig vurdering
av hvilket opplæringstilbud som kommunen skal gi.
Målet med rådgivningen og kartleggingen skal være å finne ut hvilket tilbud som
passer ut fra søkerens ønsker, livssituasjon og kompetanse.
Hjemmel i regelverket: Opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-2, 4A-8 og 5-3
Gjennomføre realkompetansevurdering av søkere
En realkompetansevurdering på grunnskolenivå skal dokumentere om/i hvilket
omfang en søker allerede har kompetanse innenfor det/de fagene som det er
søkt om opplæring om. Dette kan legges til grunn for den videre planlegging av
opplæring, f.eks. med tanke på avkorting av opplæringen. Vurderingen skal være
godkjent eller ikke godkjent i hele eller deler av faget.
I følge forskrift til opplæringsloven § 4-13 har kommunen ansvar for at vurdering
av søkers realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarlig grunnlag og uten
ugrunnet opphold. Vi viser i denne forbindelse til punkt 4.3 og 4.4. i rundskriv
UDir-3-2012. Temaet er omtalt nærmere under punkt 4.4 i denne rapporten.
Observasjoner og vurderinger
I følge kommunens egenerklæring hadde man allerede før informasjonsmøtet for
aktuelle deltakere gjennomført en kartlegging av deres ferdigheter i grunnskole-
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fagene. I denne kartleggingen ble deltakerne bedt om å begrunne hvorfor de
ønsket grunnskoleopplæringen.
Videre ble deres kompetanse i fagene engelsk, samfunnsfag, matematikk,
naturfag og religion/etikk kartlagt. I samtaler med andre søkere til
grunnskoleopplæring har kommunen brukt en annen mal for kartlegging, som
også tar opp deltakerens utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og framtidsplaner.
Også behovet for grunnskoleopplæring blir kartlagt.
Eventuelt behov for særskilt norskopplæring blir ikke kartlagt som del av inntak
til grunnskoleopplæring. Her foreligger det vanligvis opplysninger om norsknivået
fra norskopplæringen som søkerne deltar på.
I kartleggingssamtalen med søkerne går kommunen også inn på søkernes
uttrykte behov for grunnskoleopplæring. I mange tilfeller er det ønsket om å
gjennomføre videregående opplæring i etterkant. I følge kommunens
egenerklæring vil rutinene for kartleggingssamtalen bli videreutviklet, slik at
deltakerens behov for grunnskoleopplæring blir beskrevet mer inngående.
Kommunen har våren 2018 videreutviklet sin rutiner for kartlegging av
opplæringsbehov. Dette innebærer at det alltid utarbeides en sakkyndig
vurdering hos personer som ikke har utbytte av et ordinært
voksenopplæringstilbud. En slik vurdering legges til grunn for vedtak om
spesialundervisning for den voksne og for planlegging av opplæringen.
Konklusjon
Hitra kommunes praksis når det gjelder kartlegging av opplæringsbehovet for
søkere på grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §§ 4 A-1 og 4 A-2 er i
samsvar med kravene i regelverket.
4.3 Tilsynstema 3 – Fatte vedtak om oppfyllelse av opplæringsretten
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:
Kommunen sørger for å fatte enkeltvedtak som oppfyller søkerens rett til
opplæring tilpasset sitt behov.
Rettslig grunnlag
Vurdere om søkerne oppfyller kravene til å ha rett til grunnskoleopplæring
For å kunne ha rett til grunnskoleopplæring for voksne må søkeren være over 15
år, ikke ha rett til videregående opplæring for ungdom og ha lovlig opphold.
Asylsøkere under 18 år kan også omfattes av retten til grunnskoleopplæring.
Kommunen må kontrollere at søkere oppfyller disse kriteriene.
I tillegg må kommunen vurdere og konkludere med at søkeren trenger
grunnskoleopplæring for at søkeren skal ha rett til slik opplæring. Kommunen må
vurdere det behovet søkeren selv har, og om eventuell tidligere opplæring er
likeverdig og tilfredsstillende ut fra dagens krav. Vi viser i denne forbindelse til
pkt 2.1.4 i rundskriv UDir-3-2012 som under pkt 2.14. gir uttfyllende
informasjon om de forhold kommunen må vektlegge i sin vurdering.
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Når det er en sakkyndig vurdering som har utredet den voksne søkerens behov
for grunnskoleopplæring, må kommunen vektlegge denne i vurderingen av om
den voksne trenger slik opplæring.
Hjemmel i regelverket: Opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2
Fatte vedtak som konkluderer, angir tilbudet og kan gi et forsvarlig
utbytte
Kommunen må behandle søknadene fortløpende. Kommunen kan ikke samle opp
søknader og gjennomføre en vurdering av søknadene bare én gang i året.
Dersom behandlingen av søknaden tar mer enn en måned, må søkeren få et
foreløpig svar.
Alle søkere skal motta et individualisert, skriftlig enkeltvedtak som konkluderer
med om søkeren har rett eller ikke rett til grunnskoleopplæring. Dersom den
voksne er vurdert til å ha behov og rett til spesialundervisning, skal dette komme
frem i vedtaket. Kommunen kan også velge å lage et separat vedtak om
spesialundervisning.
Når konklusjonen er at søkeren har rett til grunnskoleopplæring, må vedtaket
angi hvilket tilbud den voksne skal få. Vedtaket skal opplyse om innholdet i
opplæringen, og det skal redegjøre for hvilke fag, deler av fag eller
grunnleggende ferdigheter opplæringen skal omfatte. Det kan være
grunnleggende ferdigheter slik de fremgår av læreplanene i Kunnskapsløftet,
eller spesialundervisning for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende
ferdigheter. Dersom den voksne skal ha spesialundervisning, må også de faglige
målene for denne opplæringen gå frem av vedtaket.
Vedtaket skal også tydelig opplyse om organiseringen og omfanget av
opplæringen. Dette kan for eksempel være om opplæringen skal skje på en skole
eller organiseres som fjernundervisning, tidspunkt på dagen, ukedager, timer i
uken med mere. Dersom den voksne skal ha spesialundervisning, må det også
gå frem av vedtaket om opplæringen skal skje i grupper, som eneundervisning
eller på et annet sted enn på skolen (alternativ arena).
Dersom den voksne skal ha spesialundervisning, og undervisningen krever særlig
kompetanse, skal dette gå frem av vedtaket. Det må også gå frem av vedtaket
dersom det skal gjøres unntak for kravene til undervisningspersonalets
kompetanse,
Kommunen må gi en begrunnelse i de tilfeller der vedtaket om
spesialundervisning inneholder avvik fra den sakkyndige vurderingen, enten det
gjelder innhold, organisering, omfang eller personalets kompetanse.
Dersom den voksne er vurdert til å ha behov for særskilt språkopplæring, skal
dette komme frem i vedtaket. Tilpasning gjennom særskilt språkopplæring
følger av den voksnes rett til å få et tilbud tilpasset sitt behov.
Kartleggingen og rådgivningen knyttet til den enkelte søkeren skal danne
grunnlaget for å tilpasse opplæringen til den voksnes behov. Det vedtaket angir
skal være opplæringens innhold, organisering og omfang, må gjenspeile en slik
tilpasning. Kommunen kan avveie egen ressursbruk opp mot optimal tilpasning
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til den voksnes behov, så sant det kan gi den voksne et forsvarlig utbytte av
opplæringen. Forsvarlig utbytte betyr at den voksne kan nå målene som er satt
for opplæringen. Kommunen må for eksempel tilby de fagene som den voksne
trenger for å få vitnemål, dersom dette er målet for opplæringen.
Hjemmel i regelverket: Opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-2, 4A-12 og 5-3, jf. 4A-8
og 5-1 og forvaltningsloven §§ 2, 11a, 23 og 24
Observasjoner og vurderinger
Hitra kommune uttaler i sin redegjørelse i forbindelse med tilsynet at det i
enkelte saker etter opplæringsloven § 4A-2 ble fattet vedtak om
grunnskoleopplæring før høsten 2017. Det ble fram til da ikke rutinemessig fattet
vedtak om deltakelse i grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1. Denne
praksis ble endret, slik at det nå alltid blir fattet vedtak om opplæring etter
opplæringsloven kapittel 4A. Det fattes også vedtak om avslag, dersom f.eks. en
søker til grunnskoleopplæring for voksne har ungdomsrett til videregående
opplæring.
I forbindelse med tilsynet har kommunen sendt i to vedtak som er fattet i
oktober 2017. Vedtakene inneholder spesifisert informasjon om innhold, omfang
og organiseringen av den opplæringen som er innvilget. Vedtakene inneholder en
henvisning til kartleggingen som er gjennomført av søkeren, og viser
sammenhengen mellom denne og opplæringen som er vedtatt
Konklusjon
Hitra kommunes praksis når det gjelder beskrivelse av opplæringsretten i sine
vedtak etter opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2 er i samsvar med kravene i
opplæringsloven.
4.4 Tilsynstema 4 – Vurdere og fatte vedtak om realkompetanse
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:


Kommunen sørger for å tilby, gjennomføre, dokumentere og fatte vedtak
ved realkompetansevurdering

Rettslig grunnlag
Utdanningsdirektoratets Nasjonale retningslinjer for realkompetanevurdering sier
følgende om formålet med realkompetansevurdering:
«Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta
grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig
grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med
rett til grunnskoleopplæring som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor
en arbeidsgiver.
Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse
vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan
kompetansen er tilegnet/ervervet. Gjennom vurderingen får den voksne
dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle
prøveordninger. Dette innebærer en annen metodisk tilnærming enn det som er
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vanlig i ordinær vurderingspraksis. Formålet er å finne ut av hva den voksne kan
og å dokumentere dette. Realkompetansevurderingen
fastslår om den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetansen som
grunnskoleopplæring gir.
Voksne skal kunne bygge videre på den realkompetansen de har skaffet seg på
andre arenaer enn gjennom grunnskoleopplæring. Å anerkjenne allerede tilegnet
kompetanse gjennom realkompetansevurdering kan føre til en mer effektiv bruk
av ressurser både for den voksne, for utdanningssystemet og samfunnet
generelt.»
Tilby realkompetansevurdering og gjennomføre dette på en forsvarlig måte
Kommunen kan ikke ha søknadsfrister for realkompetansevurdering, men må
uten ugrunnet opphold gjennomføre vurderingen for alle søkere som ønsker det.
Dersom kommunen bruker mer enn en måned på å behandle søknaden, må
søkeren få et foreløpig svar.
For å opplyse saken på en forsvarlig måte må kommunen først sørge for å
kartlegge utdanning, kompetanse fra annen opplæring og kompetanse fra arbeid
og fritid. Den voksnes samlede kompetanse kan slik deles i formell, ikke-formell
og uformell kompetanse. Den samlede kompetansen ses opp mot målene i
læreplanene for fag for å vurdere om den voksnes kompetanse er likeverdig med
disse målene. Realkompetansevurderingen skal konkludere med om den voksnes
kompetanse er godkjent eller ikke godkjent i hele eller deler av fag.
Hjemmel i regelverket: Opplæringsloven § 4A-1, forskrift til opplæringsloven
§ 4-3, 4-4, 4-13 og forvaltningsloven §§ 11 a og 17
Fatte vedtak om realkompetansevurdering og utstede kompetansebevis
Dersom den voksne har blitt realkompetansevurdert, skal resultatet av
vurderingen enten inngå i vedtaket om innholdet i opplæringen eller i et eget
vedtak. Alle som har fått godkjent realkompetanse, skal i tillegg få et eget
kompetansebevis. Vedtaket må angi hvilken kompetanse som er godkjent eller
vise til et vedlagt kompetansebevis. Også de som ikke får godkjent fag eller
deler av fag i vurderingen, skal ha et vedtak som opplyser om dette.
Hjemmel i regelverket: Forskrift til opplæringsloven §§ 4-3, 4-4, 4-13 og 4-33a
og forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V
Observasjoner og vurderinger
I følge kommunens egenvurdering har kommunen så langt ikke gjennomført
realkompetansevurderinger på grunnskolenivå. De har ikke fått søknader om slik
realkompetansevurdering. Dersom det skulle oppstå et behov, er kommunen
innstilt på å kjøpe slike tjenester hos Trondheim voksenopplæringssenter,
Trondheim kommune.
Konklusjon
Hitra kommunes praksis når det gjelder å vurdere og fatte vedtak om
realkompetanse er i samsvar med regelverket.
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4.4 Tilsynstema 5 – Oppfylle kravene til enkeltvedtak
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:


Kommunen sørger for å tilby, gjennomføre, dokumentere og fatte vedtak
ved realkompetansevurdering

Rettslig grunnlag
Oppfylle forvaltningslovens generelle krav til innhold i enkeltvedtakene
Enkeltvedtak som omhandler rettigheter knytte til grunnskoleopplæring for
voksne, må oppfylle forvaltningslovens bestemmelser for å ivareta
rettssikkerheten til voksne søkere og deltakere. Vedtaket må angi hvilke
lovbestemmelser avgjørelsen bygger på. De faktiske forholdene det er lagt vekt
på må komme frem av vedtaket. Videre skal vedtakene inneholde opplysning om
klageadgang, klagefrist og klageorgan, og hvor klagen skal sendes. Opplysningen
om klage gjelder så sant ikke vedtaket fullt ut på alle områder innvilger det
søkeren ba om. Vedtaket skal også opplyse om retten til å se sakens
dokumenter.
Hjemmel i regelverket: Forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27
Observasjoner og vurderinger
I forbindelse med tilsynet har kommunen sendt i to vedtak som er fattet i
oktober 2017. Vedtakene inneholder hovedelementene rettslig grunnlag, fakta i
saken, vurdering og konklusjon. De inneholder kun opplysninger om hvilke
lovbestemmelser vedtaket bygger på. (I følge forvaltningsloven § 25 skal
innholdet i rettsreglene gjengis dersom det er nødvendig for parten(e) å forstå
vedtaket.) Vedtakene inneholder opplysninger om hvilke forhold som er vektlagt
ved utøvelsen av skjønn i saken. Klageadgangen er opplyst i vedtakene, men de
manglet opplysninger om partens rett til å se sakens opplysninger
(forvaltningsloven § 27 tredje ledd, jf § 18). Kommunen har våren 2018
videreutviklet sine vedtaksmaler, slik at denne opplysningen alltid blir tatt med.
Konklusjon
Hitra kommunes praksis når det gjelder å oppfylle krav til innhold in
enkeltvedtakene er i samsvar med forvaltningslovens krav.
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5. Oppfølging av tilsynsresultater og avslutning av tilsynet
Hitra kommune sendte oss en tilbakemelding datert 12.06.18. Her har
kommunen dokumentert rettingsarbeid relatert til de oppfølgingspunktene som
kom fram i foreløpig tilsynsrapport. Med bakgrunn i opplysningene ble denne
endelige tilsynsrapporten utarbeidet.
Tilsynet avsluttes med utsending av endelig tilsynsrapport.

Vedlegg
1 Oversikt over innhentet dokumentasjon
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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 påseplikten.
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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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/11 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
04.03.2019

Saknr
09/19

Valg av revisor til nye Hitra kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.03.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/44 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Hitra kommune.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal deler av Snillfjord kommune og Hitra kommune slå seg sammen til
nye Hitra kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en revisjonsordning/revisor
på plass.
Kommuneloven § 78 nr 3 og 4 legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens
revisor. Inndelingslova § 26, 5. avsnitt gir imidlertid, ved kommunesammenslåing, anledning
til å delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Hitra kommune delegerte
denne oppgaven til fellesnemda i sitt møte 22.06.2017 (sak 54/17) jf. fellesnemdas mandat
punkt 3 Fellesnemndas fullmakter:
i. ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar stilling til
revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de
fire kommunene.

Kommunen kan ifølge kommuneloven § 78 nr. 3 og forskrift om kontrolltrollutvalg § 16 velge
mellom tre alternativer til revisjonsordning:
1. egne ansatte revisorer
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
3. inngå avtale med annen revisor (anbud)
Snillfjord og Hitra kommuner deltar i dag i et interkommunalt samarbeid om
revisjonstjenester, Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig
revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap som eies av 54 kommuner og Trøndelag
fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor på Steinkjer. De har 43 ansatte fordelt på 9
kontorsteder. Som landets største interkommunale revisjonsenhet representerer Revisjon
Midt-Norge SA et sterkt fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig
sektor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal ifølge fellesnemndas mandat innstille på valg av
revisjonsordning for den nye kommunen. Fellesnemndas fullmakt til å "ansette revisor i den
nye kommunen" forstås med dette som det samme som "valg av revisor i den nye
kommunen".
Fellesnemnda er også delegert myndighet til å inngå avtaler på vegne av den nye
kommunen.
Med tanke på opplysninger gitt i saksutredningen og i konklusjonen, vil sekretariatet råde
kontrollutvalget i Hitra kommune til å innstille på at fellesnemda velger alternativ to som
revisjonsordning, og at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for den nye kommunen.

Kontrollutvalgets sekretariat vil fremme en likelydende innstilling fra kontrollutvalgene i
Snillfjord og Hitra kommuner til fellesnemnda for nye Hitra kommune.

