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Høringssvar fra KS - Forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger 

Det vises til høringsnotat og forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger med frist til i 
å inngi merknader til 15. juni 2022.  
 
KS er positiv til at retningslinjene for private granskninger forkortes og forenkles slik at det tydeliggjøres at 
private granskninger skiller seg fra offentlige undersøkelseskommisjoner. Forenklede retningslinjer vil i 
større grad tjene som et praktisk verktøy for den praktiserende advokat. En forenkling vil understøtte 
retningslinjenes relevans for advokaters arbeid, både ved mindre undersøkelser og i større granskninger.  
 
KS er videre også positiv til at punkt 3.2 Uavhengighet endres, slik at det kun i særlige tilfeller bør unnlates 
å benytte sin faste advokatforbindelse.  
 
KS anbefaler at advokatforeningen klargjør når en advokat er å anse som fast advokatforbindelse. Vil 
advokater ved KS Advokatene gjennom å tilby medlemsservice til samtlige medlemmer på inntil en times 
varighet som en fast ordning, medføre at advokatene er kommunenes faste advokatforbindelse? 
 
Granskningen skal uansett gjennomføres på en uavhengig måte, og granskningen skiller seg i så måte ikke 
fra andre advokatoppdrag. Etter vår oppfatning kan det være klargjørende å innta følgende formulering 
fra Vedlegg 2 Overordnet redegjørelse for forslag til reviderte retningslinjer for private granskninger i 
merknadene til punkt 3.2: 
 

Kjennskap til virksomheten trenger derfor ikke å være en ulempe, men kan tvert imot være svært 
nyttig i granskingsarbeidet, og ikke minst kostnadsbesparende for klienten. 

 
Utover dette har vi ingen merknader til forslaget. 
 
 
 

       
Tor Allstrin       Solfrid Vaage Haukaas 
Områdedirektør Advokatene     Advokat 
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