
Statlig Tilsyn – Hva sier kommuneloven?

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Arbeidsøkt 9

Rådgiver Morten Strand











Kapittel 30. Statlig tilsyn

• § 30-1.Kapitlets virkeområde

• Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i 
eller i medhold av lov skal skje etter reglene i dette kapitlet når ikke annet følger av 
lovgivningen ellers.

• Reglene i dette kapitlet gjelder for tilsyn med oppfyllelse av plikter som bare er 
pålagt kommunene eller fylkeskommunene. Bestemmelsene i §§ 30-6 og 30-7 
gjelder likevel for alt statlig tilsyn rettet mot en kommune eller fylkeskommune.



Kapittel 30. Statlig tilsyn

• § 30-2.Lovlighetstilsyn
• Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens 

oppfyllelse av plikter som er pålagt i eller i medhold av lov. Fylkesmannen kan bare føre slikt 
tilsyn der det i lov er gitt hjemmel for å føre tilsyn.

• § 30-4.Pålegg om retting
• Fylkesmannen kan gi pålegg til kommunen eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med de 

bestemmelsene Fylkesmannen fører tilsyn med oppfyllelsen av.
• Før Fylkesmannen eller en annen statlig tilsynsmyndighet vedtar pålegg om retting etter første ledd eller annen 

reaksjon hjemlet i lov mot en kommune eller en fylkeskommune, skal tilsynsmyndigheten vurdere virkningene 
for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet.

• § 30-5.Partsrettigheter
• Ved statlig tilsyn kan kommuner og fylkeskommuner klage på vedtak og utøve andre partsrettigheter etter 

reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og §§ 14, 41 og 42.



Kapittel 30. Statlig tilsyn

• § 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
• Fylkesmannen samordner planlagte statlige tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 

fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget av statlig tilsyn med den enkelte 
kommunen eller fylkeskommunen.

• Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette Fylkesmannen om planer for tilsyn og om 
varsel om pålegg om retting eller andre reaksjoner som har vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister for når underretning 
om tilsynsplaner skal være sendt Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette Fylkesmannen om koordinerte 
tilsynsplaner.

• Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.



Kapittel 30. Statlig tilsyn

• § 30-7.Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner eller fylkeskommuner

• Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og 
gjennomføring av planlagte tilsyn.

• Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta 
hensyn til det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og 
til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å 
ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en 
kontroll med det samme temaet.

• Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger 
for kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen 
eller fylkeskommunen om slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller 
fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.
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