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Tildeling av støtte til utarbeiding av veileder for samordning av 
kommunal egenkontroll og statlig tilsyn 

Kommunal- moderniseringsdepartementet (KMD) viser til søknad fra Forum for kontroll og 

tilsyn (FKT) av 31. oktober 2018 og annen kontakt i saken. 

 

KMD gir med dette tilsagn om tilskudd til FKT til å prosjektet Veileder – samordning av 

kommunal egenkontroll og tilsyn med inntil kroner 350 000, over statsbudsjettets kapittel 

571, post 21 i 2019.  

 

Prosjektets formål og forutsetninger for gjennomføringen av prosjektet 

FKT skal benytte tilskuddet til å utarbeide et ferdig utkast til en veileder om kommunal 

egenkontroll og statlig tilsyn i samsvar med søknaden.  

 

Veilederen skal legge til rette for samordning mellom statlige tilsyn og kommunenes 

egenkontroll etter reglene i ny kommunelov § 30-7, jf. § 30-6. Veilederen skal bidra til at 

fylkesmannen og andre tilsynsmyndigheter og kommunal egenkontroll får god kjennskap til 

hverandres virksomhet, blant annet:  

- arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger (overordnet analyse) i kommunen og 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger hos tilsynsmyndighetene,  

- gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjon, og 

- hvordan informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjon/egenkontroll formidles. 

 

Målgruppene for veilederen er fylkesmannsembetene, andre statlige tilsynsmyndigheter og 

kommunenes egenkontrollorganer (kontrollutvalget, kontrollutvalgenes sekretariat og 

revisjonen), og kommunene som tilsynsobjekt.  
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Side 2 
 

FKT skal etablere en styringsgruppe og en prosjektgruppe slik det er gjort rede for i 

søknaden. 

 

Rapportering 

FKT skal sørge for at KMD får en underveisrapportering innen 14. juni 2019, hvor det 

redegjøres for status og framdrift i prosjektet. FKT skal melde fra til KMD dersom det oppstår 

forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet eller bruken av midlene, eller andre uforutsette 

forhold.  

 

Sluttføring av prosjektet 

Prosjektet skal sluttføres innen 15. desember 2019. Prosjektet sluttføres ved at 

departementet mottar utkast til veileder. Departementet tar sikte på å utgi veilederen, og 

denne vil være en del av departementets implementering av ny kommunelov.  

 

FKT skal også kort gjøre rede for hvordan arbeidet har vært utført (sluttrapport).  

 

KMD forventer at FKT vil bidra til å formidle erfaringer fra prosjektet i sammenhenger der 

dette kan være naturlig, for eksempel på seminarer i regi av departementet. 

 

Utbetalingsordning 

Vi gjør oppmerksom på at midlene bare kan benyttes i 2019. Tilskudd utbetales på grunnlag 

av utbetalingsanmodning fra FKT. Utbetalingsanmodning sendes i vanlig brev til 

departementet. Utbetalingsanmodningen skal inneholde prosjektnavn Veileder – samordning 

av kommunal egenkontroll og tilsyn, prosjektnummer 607048, saksnummer 18/4678 og 

kontonummer som pengene skal overføres til. 

 

Utbetalingsanmodning skal sendes departementet innen 15. november 2019. Dersom 

departementet ikke mottar utbetalingsanmodning innen denne fristen, vil midlene ikke bli 

utbetalt. Utbetalingsanmodningen skal settes opp slik at utgiftene kan sammenlignes med 

kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. 

 

Kontroll av bruk av tilskuddet og eventuelt krav om tilbakebetaling 

FKT skal kunne dokumentere at midlene blir brukt i overensstemmelse med forutsetningene 

for tilsagnet. 

 

I henhold til bevilgningsreglementet § 10 og lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd tas det 

forbehold om adgang for departementet (eller den departementet gir myndighet til) og 

Riksrevisjonen til å kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene.  

 

Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidet. Regnskapet skal settes opp slik at utgiftene 

kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Regnskapet 

skal sendes departementet innen 1. juni 2020. 

 



 

 

Side 3 
 

Dersom deler av det utbetalte tilskuddsbeløpet ikke blir benyttet, eller ikke blir benyttet i 

samsvar med forutsetningene i dette brevet, kan KMD framsette krav om tilbakebetaling av 

hele eller deler av beløpet. 

 

Aksept av vilkår 

FKT må innen 11. mars 2019 bekrefte overfor departementet at det er aktuelt å gjennomføre 

prosjektet, og at tilskuddet blir mottatt på vilkårene som er satt. Det vil ikke bli utbetalt midler 

før departementet har mottatt akseptbrev. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker lykke til med prosjektet. 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ragnhild Spigseth 

seniorrådgiver 
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