
                                                                        
 
 
Til høringsinstansene 

(ifølge liste) 

          Oslo, 6. februar 2023 

 

Høring om anbefalinger for god skikk og praksis om møtebok og om bestilling, 

behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det vises til vedlagte høringsutkast om ovenstående anbefalinger for god skikk og praksis i 

kontrollutvalgssekretariatene.  

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har 

samarbeidet om å utarbeide anbefalingene. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende 

anbefalingene på høring. 

Det er en styringsgruppe som står for forslagene. Styringsgruppen består av Anne-Karin Femanger 

Pettersen, Arnar Helgheim, Bjørn Bråthen, Carine S. Jøssang, Eli Merete Velle, Helene Hvidsten 

(prosjektleder), Paul Ivar Stenstuen og Pål Ringnes. 

Det er to arbeidsgrupper som har utarbeidet forslagene. Styringsgruppen har merket seg enkelte 

forhold som vi vurderer som hensiktsmessig at vi får tilbakemeldinger på i høringen. 

For forslag til anbefaling om møtebok ønsker vi synspunkter på om: 

• Bør godkjenning av innkalling og saksliste være en egen sak – og hvordan praktiseres dette 

hos sekretariatene i dag. 

Når det gjelder anbefaling om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, så ønsker vi særskilt innspill 

på følgende: 

• Pkt. 6 og 7: Anbefaling når et prosjekt går ut over tilgjengelige budsjettmidler.  

• Registering i nasjonal tilsynskalender. Bør dette gjøres etter bestilling av 

forvaltningsrevisjon eller etter behandling av prosjektplan? 

Vi vil invitere alle medlemmene til et digitalt presentasjonsmøte av anbefalingene 17. februar 2023, 

kl. 10:00-11:30. 

Høringsfristen er satt til 24. mars 2023. Vi håper at anbefalingene kan vedtas i styrene i løpet av 

første halvår 2023.  

Høringssvar sendes til post@nkrf.no 

Høringssvarene vil bli publisert på nettsidene til både FKT og NKRF.  

 
På vegne av styringsgruppen, med vennlig hilsen  
 
 
Pål Ringnes, NKRF     Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT 
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Høringsinstanser: 
 

• FKTs medlemmer 

• NKRFs bedriftsmedlemmer og komiteer 

• Kommunal- og distriktsdepartementet 

• KS – Kommunesektorens organisasjon 

• Revisorforeningen 
 


