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Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette brevet informere
fylkesmannsembetene og andre statlige tilsynsmyndigheter om nye regler i kommuneloven
om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren, og om innføring av en felles
nasjonal tilsynskalender fra 2020.
Kommunelovens regler om samordning av tilsyn
Fylkesmannen har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med
kommunene og fylkeskommunene. Alle statlige tilsynsmyndigheter har plikt til å la seg
samordne av fylkesmannen. Reglene om samordning av tilsyn gjelder både for tilsyn med
kommuneplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen har i egenskap av å være
kommune og fylkeskommune) og aktørplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen
har på lik linje med andre aktører). Det er planlagte tilsyn som skal samordnes av
fylkesmannen. Reglene om tilsyn er videreført og presisert i kapittel 30 i den nye
kommuneloven som trådte i kraft i oktober 2019.
Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige
tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal
legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra til å
hindre dobbeltarbeid.
Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både fylkesmannens
samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndighet. Loven gir blant annet
fylkesmannen mulighet til å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende
inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i
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sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete
statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune, og til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunene og fylkeskommunene.
Tilsynskalender – verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren
Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter som mottar dette brevet skal fra i år ta i
bruk en felles nasjonal tilsynskalender. Bruk av kalenderen er omtalt i
fylkesmannsembetenes og tilsynsmyndighetenes styringsdokumenter.
Tilsynskalenderens formål er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med
kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven
§§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil være det viktigste verktøyet i samordning av tilsyn
etter kommuneloven. For at kalenderen skal fungere etter intensjonen må
fylkesmannsembetene og andre tilsynsmyndigheter legge inn sine planlagte tilsyn i
kalenderen. Fylkesmannen skal benytte kalenderen for å få oversikt over alle
tilsynsmyndighetenes planlagte aktiviteter, og som et verktøy i den dialogen som skal være
mellom fylkesmann og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.
Tilsynskalenderen vil gradvis fylles med innhold ved at fylkesmannen og andre
tilsynsmyndigheter legger inn sine planlagte tilsyn. Ved innføring av tilsynskalenderen har det
blitt fastsatt en felles frist for innsending av tilsynsplaner til fylkesmannen for de
tilsynsmyndighetene som fører tilsyn direkte med kommunene. Fristen er 1. desember, og
fremgår av den enkelte tilsynsmyndighets virksomhets- og økonomiinstruks.
Det vil i tilsynskalenderen også bli lagt til rette for at kontrollutvalgssekretariatene kan
registrere planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Denne løsningen vil komme på
plass i løpet av våren 2020.
Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til
den på fylkesmannen.no.
Tilgangen til kalenderen er rollebasert. Første gang man skal ta kalenderen i bruk, må det
søkes om en rolle. De som kan få roller i kalenderen er: kommuner, fylkeskommuner, statlige
tilsynsetater, fylkesmannen som samordningsinstans og kontrollutvalgssekretariatene.
Nærmere informasjon om rolletildeling og innlogging finnes i vedlagte brosjyre om
kalenderen, og på fylkesmannen.no. Når datoene er samordnet av fylkesmannen, vil de
planlagte tilsynene være synlig i den offentlige løsningen.
Kalenderen er utviklet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmennenes
fellesadministrasjon på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fylkesmennenes fellesadministrasjon vil gi teknisk brukerstøtte og Fylkesmannen i Møre og
Romsdal vil gi faglig brukerstøtte. Kontaktinformasjon for brukerstøtte ligger på startsiden i
tilsynskalenderen.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer videreutvikling av tilsynskalenderen,
blant annet for å legge til rette for at tilsynskalenderen kan hente ut relevant informasjon fra
aktuelle fagsystemer hos tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene vil bli orientert og
involvert i dette arbeidet. Videreutviklingen av tilsynskalenderen vil også ses i sammenheng
med arbeidet med ny digital løsning som vil erstatte HMS-etatenes Felles tilsynsdatabase og
utvikling av verktøy for samordning av tilsyn med næringslivet. Vi ber om at innspill til
forbedringspunkter av kalenderløsningen meldes til Fylkesmennenes fellesadministrasjon.
Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om
aktuelle saker. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man også kan tegne
abonnement til dette nyhetsbrevet:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-frakmd/kommunalnytt/id2360628/

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Siri Halvorsen
avdelingsdirektør
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Adresseliste
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Datatilsynet
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i
Innlandet
Fylkesmannen i Møre
og Romsdal
Fylkesmannen i
Nordland
Fylkesmannen i Oslo
og Viken
Fylkesmannen i
Rogaland
Fylkesmannen i
Troms og Finnmark
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i
Vestland
Fylkesmennenes
fellesadministrasjon
Fylkesmennenes
fellesadministrasjon
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Kartverket
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Statens helsetilsyn
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Postboks 4720
Torgard
Postboks 4013
Ullevål Stadion
Postboks 458
Sentrum
Postboks 2014

7468

TRONDHEIM

0806

OSLO

0105

OSLO

3103

TØNSBERG

Postboks 788 Stoa
Postboks 987

4809
2604

ARENDAL
LILLEHAMMER

Postboks 2520

6404

MOLDE

Postboks 1405

8002

BODØ

Postboks 325

1502

MOSS

Postboks 59

4001

STAVANGER

Statens hus

9815

VADSØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Statens hus,
Njøsavegen 2
Postboks 788

6863

LEIKANGER

4809

ARENDAL

Postboks 788

4809

ARENDAL

Postboks 212
Sentrum
Postboks 600
Postboks 1502
Postboks 383
Postboks 5672
Torgarden
Postboks 231
Skøyen

0103

OSLO

3507
6025
2381
7485

HØNEFOSS
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
TRONDHEIM

0213

OSLO

Utdanningsdirektoratet Postboks 9359
Grønland
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