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Kommunal- og distriktsdepartementet har i en uttalelse vurdert hva som ligger innenfor
regnskapsrevisors oppgave med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen etter
kommuneloven § 24-9.
Etter kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Begrepet økonomiforvaltning er ikke
uttømmende definert. Forarbeidene trekker fram selvkost, anskaffelser, finansforvaltning og offentlige
støtte som eksempler på sentrale områder innenfor økonomiforvaltningen.
Et felles trekk ved disse er at det her gjelder regler som har direkte betydning for de økonomiske
disposisjonene en kommune kan foreta, for eksempel gjennom begrensningene på gebyrenes (samlete)
størrelse og kravet om at innkjøp skal bygge på konkurranseprinsippet.
Departementet legger til grunn at revisors mandat som det normale utgangspunktet, retter seg mot
bestemmelser og vedtak som har som et fremtredende formål å sette rammer for eller krav til
kommunens økonomiske disposisjoner eller forvaltningen av økonomiske (fellesskapets) ressurser. En
klarere avgrensning vil være vanskelig å trekke.
Departementet sier videre at § 24-9 ikke kan forstås slik at selve avgrensningen av hva som regnes som
økonomiforvaltning, avhenger av om manglende regeletterlevelse kan medføre vesentlige konsekvenser
for kommunens økonomi eller omdømme. At manglende etterlevelse på et område potensielt kan få
negative økonomiske konsekvenser eller medføre svekket tillit, er altså ikke alene nok til å si at
etterlevelseskontroll på dette området, faller inn under regnskapsrevisors mandat etter § 24-9.

“

At manglende etterlevelse på et område potensielt
kan få negative økonomiske konsekvenser eller
medføre svekket tillit, er altså ikke alene nok til å si at
etterlevelseskontroll på dette området, faller inn
under regnskapsrevisors mandat etter § 24-9.

Bestemmelsen i § 24-9 første ledd er imidlertid ikke til hinder for at regnskapsrevisor også, i forlengelsen
av den lovpålagte oppgaven etter § 24-9 første ledd, undersøker andre forhold enn det som er innunder
den lovpålagte oppgaven knyttet til økonomiforvaltning. Slike undersøkelser må i tilfelle bygge på avtale
med kontrollutvalget.
Bakgrunnen for uttalelsen var spørsmål om kontroll med overholdelse av overtidsbestemmelser kan
regnes som forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Departementet legger til grunn at
kontroll med at overtid ikke utbetales til uberettigete må kunne høre under revisors forenklete
etterlevelseskontroll, herunder kontroll med at utbetalt overtid er riktig beregnet, basert på korrekte
registreringer etc. Etterlevelsen av eventuelle budsjettvedtak som legger spesielle begrensninger på
bruken av overtid, må også kunne høre under revisors forenklete etterlevelseskontroll.
Kontroll med overholdelse av arbeidsmiljølovens begrensninger på bruken av overtid for å verne
arbeidstakernes interesser vil imidlertid etter departementets vurdering neppe falle innunder begrepet
økonomiforvaltning når hensynet primært handler om arbeidstakervernet. Dette er mer nær nærliggende
å betegne som personalforvaltning.
Tilsvarende vil kontroll med om kommunens overtidsbruk er økonomisk forsvarlig eller fornuftig også
falle utenfor den forenklete etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen så lenge det ikke er en
kontroll mot bestemmelser og vedtak med objektive revisjonskriterier.
Lenke til KDDs svar av 19. januar 2022 til KomRev NORD IKS:
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/KDD_om_FEK_avgrensning_220119.pdf
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