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Til: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene
Kopi: Bjorg.Hagen
Emne: Høringssvar - anbefaling for god skikk og praksis i 

kontrollutvalgssekretariatene 

Hei, 
 
Innlandet revisjon IKS synes det er positivt at det utarbeides anbefalinger for god skikk og praksis om møtebok og 
om bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vi har 25 eierkommuner som er 
knyttet til fem ulike kontrollutvalgssekretariat. Disse har ulike rutiner og praksis, og vi ser det som en fordel dersom 
anbefalingene fører til likere praksis. Vi gir nedenfor noen innspill basert på våre erfaringer.  
 
Om revisors deltakelse i møter, pkt. 2, 18 og 42. 
Det er svært nyttig for revisjonen å delta i møter der kontrollutvalgene får redegjørelser fra 
kommuneadministrasjonen, diskuterer tema som kan gi grunnlag for bestilling av en forvaltningsrevisjon eller 
presenterer prosjektplaner eller rapporter. Det kan imidlertid være lite effektiv og veldig ressurskrevende å være til 
stede fysisk. I mange tilfeller bør det derfor legges opp til at revisor kan delta via Teams. Dette må avklares mellom 
sekretariatet og revisor på forhånd – også med tanke på at dette bør framgå av møteinnkallingen.  
 
Det er to viktige punkter for at det skal fungere bra med deltakelse på Teams: 

 møterommet må være rigget slik at det er gode bilde – og lydforhold 
 møteinnkallingen må vise når de sakene revisor skal være med på skal behandles.  

 
Ut fra dette foreslår vi at de aktuelle punktene suppleres med følgende tekst: 
«Dersom revisor skal delta digitalt, må sekretariatet sørge for at lyd og bilde fungerer tilfredsstillende, og det bør 
være fastsatt et klokkeslett for behandling av sakene revisor skal være med på.» 
 
Om saksutredning i forbindelse med kontrollutvalgets vurdering av om det skal bestille en forvaltningsrevisjon 
eller eierskapskontroll, pkt. 5 
Innlandet revisjon støtter anbefalingen. Vi leverer normalt en foranalyse som beslutningsgrunnlag for 
kontrollutvalget. I foranalysen gir vi en presentasjon av temaet og sier litt om hvilke normer og føringer som finnes. 
Deretter gir vi en vurdering av om vi mener temaet er reviderbart, gjør en enkel og overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering og gir vår vurdering av et prosjekt vil være nyttig for kommunen.  
 
Om bestilling, pkt. 15 
Innlandet revisjon støtter anbefalingen om at kontrollutvalgssekretariatet sender bestilling til revisjonen. En 
bestilling med strukturert og nødvendig informasjon er effektivt og reduserer sårbarhet. Vi har utarbeidet et eget 
bestillingsskjema som sekretariatene har tatt i bruk fra 1.1.2023, og foreløpig er vår oppfatning at det virker veldig 
bra og gir god og tydelig informasjon.  
 
 
Med vennlig hilsen  
   
Anne Live Jensvoll 
Fagansvarlig forvaltningsrevisjon 
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