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Kommunal- og forvaltningskomiteen 

 

           

HØRING OM LOV OM KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 

Regjeringen har lagt fram forslag til lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven).  

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er i hovedsak positiv til lovforslaget, og mener 

det vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen.  

 

Forslag som vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen 

Forslaget om å øke minste antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem, er positivt, 

og vil bidra til å styrke kontrollutvalgenes posisjon og rolle i kommunene.  

 

Vi støtter også forslaget om at lederen av kontrollutvalget ikke kan være medlem av 

samme parti som ordføreren. En slik bestemmelse vil bidra til et mer ryddig forhold 

mellom kontrollutvalget og kommunens politiske ledelse. Av samme grunn stiller vi oss 

bak forslaget om at personer som har en ledende stilling, eller er medlem eller 

varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har 

eierinteresser i, ikke skal være valgbare til kontrollutvalget. 

 

Utvidet innsyn for kontrollutvalget 

NKRF støtter regjeringen i at det er behov for å styrke kommunens kontroll med ekstern 

virksomhet som utfører kommunale oppgaver. Sammenlignet med gjeldende rett foreslås 

innsynsretten også å omfatte andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 

kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Bevissthet rundt kommunalt eierskap 

Det er også positivt at regjeringen vil innføre en obligatorisk eierskapsmelding for 

kommunene, noe vi mener vil bidra til at både administrasjon og folkevalgte blir mer 

bevisste sitt kommunale eierskap. I tillegg vil det bidra til å gi innbyggerne i kommunene 

informasjon om hvilke eierinteresser kommunene har, og hensikten med disse. 

 

Samordning av statlige tilsyn 

Videre er vi tilfreds med at Fylkesmannen får en tydeligere rolle i å følge opp og ha 

dialog med kommunene, og at det legges opp til en sterkere samordning mellom det 

statlige tilsynet og kommunenes egenkontroll. Vi vil i denne sammenheng framheve at 

statlige tilsynsmyndigheter gis en plikt til å ta hensyn til det samlede statlige tilsyn med 

den enkelte kommune og fylkeskommune, og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter 

i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn.  
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Kommuneloven og revisorloven må sees i sammenheng 

Departementet skriver i proposisjonen at det er behov for mer utredning hvis en nasjonal 

ekstern kvalitetskontroll med kommunal revisjon skal innføres. NKRF imøteser en slik 

utredning. Vi anser det som meget viktig å motvirke forskjellsbehandlingen som i dag 

skjer mellom kommunal revisjon og privat revisjon når det gjelder praksisgodkjenning og 

kompetansekrav. Det er av vesentlig betydning for å kunne rekruttere og beholde høy 

kompetanse at variert praksis fra kommunal revisjon likestilles med praksis fra privat 

revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor. NKRF har 

avgitt høringssvar til forslaget til ny revisorlov der vi har tatt til orde for slik likestilling 

av praksis. I tillegg har vi overfor Finansdepartementet skissert mulige løsninger for å 

oppnå dette. 

 

Vi har også merket oss Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringssvar til 

forslaget til ny revisorlov, der de blant annet skriver: «Departementet vil derfor peke på 

at revisorlovens krav til praksis for å kunne oppnå godkjenning som statsautorisert 

revisor etter revisorloven har negativ påvirkning på de kommunale revisjonsenhetenes 

mulighet til å rekruttere og beholde kompetanse. Ny revisorlov bør så langt som mulig 

bidra til å unngå dette.» 

 

Spørsmålet om en nasjonal ekstern kvalitetskontroll med kommunal revisjon er i denne 

sammenheng viktig da en slik ordning vil kunne bidra til å fjerne grunnlaget for 

argumentene mot en likestilling av praksis fra privat revisjonsenhet og kommunal 

revisjonsenhet.  

 

Vi mener dette vil bidra til å støtte opp under målet om at den kommunale revisjonen i 

Norge fortsatt skal være av høy kvalitet.  

 

 

 

Oslo, 19. april 2018 
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Norges Kommunerevisorforbund 
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