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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen 

fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat 
3. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og 

oppfølgingen av disse. 
 
Saksopplysninger 
Viser til sak 01/22 Referatsaker og vedtakets punkt 2: 

2. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av tilsynskalenderen og tilsynssakene fra 
og med 2020 i neste møte. 

  
Det har over år vært et ønske om en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet 
Statsforvalteren og de kommunale kontrollutvalg, og fra 2020 ble det etablert en felles 
nasjonal tilsynskalender.  
  
Formålet med samordningen er å: 

• sikre at tilsynsbelastningen for enkeltkommuner ikke blir for stor 

• unngå dobbeltarbeid 

• lære av arbeid som allerede er gjort 
  
Av statlige tilsynsmyndigheter nevnes: 

• Statsforvalteren 

• Statens kartverk 

• Helsetilsynet 

• Arkivverket 

• Mattilsynet 

• Arbeidstilsynet 

• DSB 

• Kystverket 

• Datatilsynet 
  
I tilsynskalenderen finnes oversikter over planlagte og gjennomførte statlige tilsyn og 
forvaltningsrevisjoner, samt link til rapporter etter gjennomførte tilsyn/revisjoner. 
  
Som et ledd i kontrollutvalgets kontrollarbeid er det naturlig å gjøre bruk av rapportene som 
de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunen. 
  
Link til tilsynskalenderen finnes her: https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/ 
  
Tilsynskalenderen viser at følgende tilsyn er gjennomført/planlagt fra 2020 til d.d.: 

Fagområde Emne 
Sist 
endret Status 

  Byggherre - stedlig tilsyn  14.02.23 Planlegging 

  Byggherre - stedlig tilsyn  02.02.23 Samordnet 

Landbruksforvaltning Forvaltningskontroll landbruk 30.01.23 Samordnet 

https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/


Barnehage 

Kommunen som 
barnehagemyndighet - 
Spesialpedagogisk hjelp 30.01.23 Samordnet 

  
Forebygge ulykker - byggherre - 
stedlig tilsyn  22.01.23 Gjennomført 

Opplæring 
Tilsyn med kommunen som 
skoleeier. Gratisprinsippet. 01.07.22 Gjennomført 

Sosiale tjenester 

Vilkår om aktivitet og utmåling av 
sosialhjelp til mottakere under 30 
år 23.11.21 Gjennomført 

Barnevern Egenvurdering barnevern 24.11.20 Samordnet 

Sosiale tjenester 
Undersøkelse av tilgjengeligheten 
til sosiale tjenester 23.11.20 Samordnet 

Asbest Postale tilsyn i kommuner- asbest 04.02.20 Samordnet 

Kommunal beredskapsplikt 
og helseberedskap 

Kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap 
  16.01.20 Gjennomført 

  
Tilsynskalenderen er ikke fullstendig og kommunedirektøren er bedt om å møte for å 
orientere kontrollutvalget om de tilsyn kommunen har vært gjenstand for etter 2021 og til 
dags dato, samt om kommunens oppfølging av disse. 
  
Det vises også til kommunelovens § 25-2 om rapportering til kommunestyret og fylkestinget 
om internkontroll og statlig tilsyn, der det står: 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om 
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

  
  
Vurdering 
Kontrollutvalgets ansvarsområde er bredt, og som et ledd i kontrollutvalgets kontrollarbeid er 
det naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunen. 
  
Hittil har de statlige tilsynsrapportene blitt lagt frem for kontrollutvalget som referatsaker etter 
hvert som de er blitt kjent. Erfaring er at flere statlige tilsyn ikke er publisert i 
tilsynskalenderen, og har derfor heller ikke blitt referert kontrollutvalget. 
  
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å be kommunedirektøren oversende 
tilsynsrapporter til kontrollutvalgets sekretariat fortløpende, samt be kommunedirektøren om 
en årlig orientering om de statlige tilsynene som de har blitt gjenstand for, og kommunens 
oppfølging av disse. 
  
 
 


