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         Oslo, 13. desember 2019 

 

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov 

 
Norges Kommunerevisorforbund har gått gjennom forslag til ny forvaltningslov. 

 

Vi støtter hovedformålet om at loven skal legge til rette for at forvaltningens 

saksbehandling er god, tillitsskapende og effektiv. Vi mener imidlertid at loven også 

skal fremme en slik utvikling. Videre vil vi understreke betydningen av at loven tar 

hensyn til den teknologiske utvikling, og at en stor del av saksbehandlingen skjer eller 

vil skje digitalt. I den forbindelse bør også lovens formål være å legge til rette for 

digitalisering.  

 

En velfungerende kommunal forvaltning har stor betydning for innbyggernes 

rettssikkerhet, og vi er enig i vektleggingen av at loven skal fungere like godt i 

kommunene som i staten.  

 

Når det gjelder forvaltningslovens virkeområde, mener vi spørsmålet om utøvelse av 

offentlig myndighet er vesentlig, og støtter utvalget i at offentlig eide selskaper kun 

skal omfattes av loven hvis de utøver offentlig myndighet. 

 

Medlemmene i Norges Kommunerevisorforbund er revisorer for kommuner og 

fylkeskommuner - eller sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene og 

fylkeskommunene. Kontrollutvalgene og kommunestyrene /fylkestingene bestiller 

forvaltningsrevisjoner fra revisor. Dette er en sentral del av den kommunale 

egenkontrollen, og for at forvaltningsrevisjon skal kunne bli et enda bedre verktøy for 

forbedringsarbeid i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen, er 

dokumentasjon og etterprøvbarhet viktig.   

 

Norges Kommunerevisorforbund støtter en forenkling av reglene vedrørende 

inhabilitet, gjennom språklige og strukturelle endringer. I tillegg mener vi at de 

innholdsmessige endringene ved at flere forhold fører til inhabilitet uten videre, vil 

virke klargjørende, og gjøre reglene lettere å etterleve.  

 

Vi vil i dette perspektiv understreke viktigheten av at det ved helautomatisert  

saksbehandling stilles krav om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets  

rettslige innhold, og hvordan beslutningssystemet fungerer.  

 

Vennlig hilsen 

Norges Kommunerevisorforbund 

 

Per Olav Nilsen /s/ 

styreleder 


