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         Oslo, 25. mai 2018 

 

 

Innspill til veilederen «Hva kan kontrollutvalget forvente seg av 

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet?» 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har mottatt utkast til ovennevnte veileder. 

Vi takker for at vi får muligheten til å komme med innspill til denne, og at vi fikk 

utsatt frist. Dette høringssvaret ble behandlet av NKRFs styre 25.5.2018. 

 

Generelt mener vi at veilederen framstår som ryddig og oversiktlig, og at den kan 

fungere som en god veileder for kontrollutvalgssekretariatene. Veilederen er 

forholdsvis detaljert i omtalen av enkelte arbeidsoppgaver/-prosesser, men dette vil 

gjøre den til et nyttig verktøy for ansatte med liten eller ingen erfaring. Vi vil også 

berømme veilederens pedagogiske oppbygging. 

 

Som dere er kjent med er også NKRF i ferd med å utarbeide og behandle en veileder 

for kontrollutvalgssekretariatene, og det kan være punkter der det ikke er samsvar 

mellom NKRFs veileder og FKTs veileder, utover det som kommenteres i denne 

uttalelsen. Vi er enige med FKT i at det kan være hensiktsmessig at de to veilederne 

på sikt harmoniseres med hverandre. Kontrollutvalgssekretariat utgjør et viktig og 

ganske lite fagmiljø i Norge, og vi mener dette miljøet vil være tjent med én veileder 

på området. 

 

Vi vil i det følgende begrense oss til å kommentere noen punkter i forslaget. 

 

Kapittel 3 Innledning 

NKRF legger merke til at veilederen ikke omhandler oppgaver knyttet til 

regnskapsrevisjon og begrunner dette med at dette vil bli dekket i veileder om påse-

ansvaret, jf. avgrensning på side 3. Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til 

regnskapsrevisjon, herunder uttalelse til årsregnskapet, oppfølging av merknader fra 

revisor etc. som etter NKRFs vurdering ikke har med påse-ansvaret å gjøre. Disse 

oppgavene hadde vært mer naturlig å omhandle i denne veilederen. 

 

Kapittel 4.6 Saksbehandling 

Første setning i tredje avsnitt lyder: «Hensikten med saksframleggene er å gi 

kontrollutvalget informasjon og vurderinger som hjelper utvalget med å utøve sin 

bestillerolle og tilsynsfunksjon overfor revisjonen.»  
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NKRF mener dette ikke er hovedhensikten med et saksframlegg. Et saksframlegg 

skal først og fremst belyse saksforholdet, slik at kontrollutvalget kan fatte sine 

beslutninger på et mest mulig opplyst grunnlag. 

 

I andre setning i tredje avsnitt står det: «Å la revisjonen skrive saksfremlegg vil være 

brudd på bestemmelsene om at revisor ikke kan være sekretariat for kontrollutvalget 

(jf. kontrollutvalgsforskriften § 20, tredje ledd og departementets lovtolkning sak 

05/3440, 26.6.2015).»  

 

Veilederens ordlyd stemmer ikke fullt ut med ordlyden i departementets uttalelse. 

Det er ulike løsninger på arbeidsfordeling mellom revisor og sekretariat i ulike 

kommuner. Så fremt sekretariatets ansvar for å påse at de saker som behandles av 

utvalget er forsvarlig utredet, ivaretas, (jf. kontrollutvalgsforskriften § 20), er det 

tvilsomt om dette vil være et direkte brudd med forskriften. 

 

Kapittel 4.13 Valg av sekretariatsordning 

I fjerde avsnitt i dette kapittelet står det at kommune- og regionreformen har gjort det 

aktuelt å vurdere framtidig sekretariatsordning for kontrollutvalgene i de berørte 

kommunene. Videre går det fram at FKT mener bruk av settesekretariat i slike 

situasjoner er uheldig fordi det aktuelle settesekretariat i neste omgang kan være 

aktuell leverandør hvis valg av sekretariatsordning eller valg av sekretær skal 

konkurranseutsettes.  

 

NKRF vil påpeke at ved valg av settesekretariat vil det som regel ikke være aktuelt å 

velge et sekretariat som ligger i umiddelbar nærhet til den kommunen det gjelder – 

eller et sekretariat som vil være en naturlig leverandør ved konkurranseutsetting. Vi 

mener derfor det ikke nødvendigvis er uheldig å bruke settesekretariat ved slike 

anledninger. 

 

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Per Olav Nilsen /s/      Rune Tokle /s/ 

styreleder       daglig leder 


