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Høringssvar – Anbefalinger for god skikk og praksis i 
kontrollutvalgssekretariatene 
Kommunal- og distriktsdepartementet viser til høring om anbefalinger for god skikk og 
praksis i kontrollutvalgssekretariatene, med frist 24. mars. Departementet har særlig sett på 
spørsmålene dere stiller i høringsbrevet, som dere ønsker tilbakemelding på fra 
høringsinstansene.  
 
Dere spør om godkjenning av innkalling og saksliste bør være en egen sak. Vi viser til at 
kommuneloven § 11-3 har krav om innkalling og saksliste for møter i folkevalgte organer. For 
å sikre etterlevelse av disse kravene, vil det etter vår vurdering være hensiktsmessig om 
godkjenning av innkalling og saksliste er en egen sak. 
 
Til spørsmålet om tidspunkt for registrering av forvaltningsrevisjoner i nasjonal 
tilsynskalender, støtter departementet anbefalingen om at sekretariatene gjør dette så tidlig 
som mulig. Både planer for forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter bør 
registreres. Dette for at nasjonale tilsynsmyndigheter skal kunne ivareta sitt lovpålagte 
samordningsansvar etter kommuneloven, og ha reell mulighet til å samordne sine planlagte 
tilsyn med planlagte forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven § 30-7. Tilsynskalenderen 
legger i dag til rette for at både planlagte, pågående og gjennomførte forvaltningsrevisjoner 
kan registreres.  
 
Det er statsforvalterne sitt nettverk for samordnere som har faglig ansvar for forvaltning og 
utvikling av tilsynskalenderen. Departementet viser til at nettverket allerede har utarbeidet 
rutiner for registrering av forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen, som ligger her: 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/Home/RoutinesForRevisions Det er en fordel om 
ulike rutiner for registrering av forvaltningsrevisjoner er samordnet. Vi oppfordrer dere derfor 
til å ta kontakt med samordningsnettverket hos statsforvalterne om dette. Leder av nettverket 
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Side 2 

fra statsforvalteren i Nordland, Regie Sjø, kan kontaktes på tlf. 75 54 78 51 eller e-post 
regie.sjo@statsforvalteren.no  
 
Kommunal- og distriktsdepartementet har ellers ikke merknader.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siri Sand Kaastad 
seniorrådgiver 
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