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1 INNLEDNING  
Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid er viktig for å skape tillit til at kommunen er 
underlagt en betryggende folkevalgt kontroll. 
Ved å lage en egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil dette være med på å legge 
grunnlaget for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid på en bedre måte, samt forberede seg 
på interesse fra media. 

2 MÅL MED INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON  
Kontrollutvalgets informasjon og kommunikasjon skal rettes inn mot i kommunens 
organisasjon og ut mot allmenheten. 
2.1 Hovedmål  
Resultatene av kontrollarbeidet skal kommuniseres til eller være tilgjengelig for; 
kommunestyret eller andre folkevalgte organer, kommunens virksomhet og 
administrasjonen, selskaper kommunen eier og allmenheten mv. 
2.2 Interne informasjonsmål 
Andre deler av kommunen eller kommunens selskap skal ha nytte av funn og anbefalingene i 
en rapport etter forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll, og bidra til intern læring i 
organisasjonen og ev. selskapet. 
2.3 Eksterne informasjonsmål 
Informasjon om kontrollutvalgets arbeid skal være med på å bygge tillit til kommunen ved at 
innbyggerne får vite at det foregår kontrollarbeid, og med det få kjennskap til resultatene av 
dette arbeidet og hva det fører til av læring. 
Andre kommuner kan også ha nytte av rapportene i sitt arbeid – da som inspirasjonskilde og 
til å trekke lærdom og erfaring av dette inn i egen organisasjon. 

3 MÅLGRUPPER 
Aktuelle målgrupper som kontrollutvalget bør eller skal kommunisere resultatene av sitt 
kontrollarbeid er omtalt 3.1-3.3.4. 
3.1 Kommunestyrets politikere  
Kommunestyrets politikere skal ha informasjon om resultatene fra kontrollutvalgets arbeid. 
Kontrollutvalget bør sikre at politikerne kjenner til hva utvalget arbeider med, noe som vil 
skape en god forståelse for utvalget sin funksjon og rolle. Videre vil god kjennskap til 
kontrollutvalget bidra til en god debatt når kontrollutvalget rapporterer om sitt arbeid.  
3.2 Ansatte i kommune 
Ansatte i kommunen skal ha muligheten til å få kunnskap om kontrollutvalget og resultatene 
av arbeidet. Det er også viktig at medarbeiderne får kjennskap til hva kontrollutvalget 
arbeider med, noe som vil skape en god forståelse for kontrollutvalget sin funksjon og rolle. 
3.3 Innbyggere 
Innbyggerne skal ha mulighet til å følge med på hva kontrollutvalget arbeider med. 
Det er viktig for demokratiet at arbeidet til kontrollutvalget er synlig og tilgjengelig slik at det 
er mulighet for å komme med innspill. Den enkelte innbygger har krav på god og reell tilgang 
til informasjon om kommunen og kontrollutvalget sine aktiviteter. 
3.4 Media  
Media skal ha kjennskap til kontrollutvalget sitt arbeid for å kunne sette seg inn i aktuelle 
saker som kontrollutvalget arbeider med. Kontrollutvalgets saker kan være vesentlig for 
samfunnet og ha allmenn interesse. 



4 KONTROLLUTVALGETS KOMMUNIKASJONS – OG 
INFORMASJONSKANALER 
Kontrollutvalget har i hovedsak to informasjonskanaler som kontrollutvalget selv bestemmer 
over. Kontrollutvalgets møter og kontrollutvalgets hjemmeside. Disse skal ivareta hensynet 
som informasjonskilde. 
Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møte, og alle møtene er åpne for publikum. Her kan 
innbyggere og presse overvære sakene som behandles. Informasjon om sakene som 
behandles er tilgjengelig på kontrollutvalgets hjemmesider. 
Kun unntaksvis lukkes møtene. Lukking av møtet krever hjemmel i lov og skjer kun når det er 
behov for å legge fremme opplysninger som i lov hverken skal eller kan formidles i åpent 
møte. 
4.1 Hjemmeside for kontrollutvalget 
Kontrollutvalgets hjemmeside finnes under sekretariatet Konsek Trøndelag IKS sin 
hjemmeside konsek.no/kontrollutvalg/heim  
4.2 Hjemmeside for kommunen 
På kommunens hjemmeside er det nederst på siden under ‘politikk’, finnes ‘kontrollutvalget’ 
som er lenket til kontrollutvalgets hjemmeside  
4.3 Innhold og opplysninger på hjemmesiden 
Hjemmesiden skal være det naturlige stedet for innhenting av informasjon om 
kontrollutvalgets arbeid, både for politikere, ansatte, innbyggere og media. 
Kontrollutvalgets hjemmeside skal inneholde opplysninger om: 

• hvem som sitter i kontrollutvalget, og hvem som er leder.
• hvem som er sekretær, og kontaktinformasjon til sekretariatet.
• hvem som er kommunens revisor.
• Møteplan.
• møteinnkalling med sakliste og saksfremlegg.
• Møteprotokoller.
• plan for forvaltningsrevisjon.
• plan for eierskapskontroll.
• kontrollutvalgets årsrapporter.
• kontrollutvalgets årsplan.
• rapporter etter forvaltningsrevisjon.
• rapporter etter eierskapskontroll.
• andre revisjonsrapporter.
• kontrollutvalgets eget reglement.

5 KONTROLLUTVALGETS KOMMUNIKASJONS MED OG PÅ MEDIA. 
Kontrollutvalget kan kommunisere med de konvensjonelle media, både lokalt og regionalt. 
Sosiale medier og plattformer kan også benyttes som kommunikasjonskanaler. 
Kontrollutvalget kan bruke informasjonskanalene både re- og proaktivt. 
5.1 Forholdet mellom kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi og 
ytringsfriheten. 
Hvordan det enkelte medlem velger å uttale seg eller gjøre seg tilgjengelig for eller på media 
er ikke en del av kontrollutvalgets informasjons- og eller kommunikasjonsstrategi. Det som 
er omtalt i dette reglementet skal eller kan ikke legge begrensninger på det enkelte medlems 
grunnlovfestede rett til å ytre seg. 

http://www.konsek.no/kontrollutvalg/heim/
https://www.heim.kommune.no/


5.2 Kontrollutvalgets uttalelser til media 
Kontrollutvalget som organ bør uttale seg til media om kontrollarbeidet, og ikke gå inn i 
politiske diskusjoner. 
Det er kontrollutvalgets leder som normalt uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget. I 
leders fravær vil nestleder påta seg denne rollen med mindre kontrollutvalget bestemmer at 
noen andre skal uttale seg på kontrollutvalget vegne. 
Dersom leder uttaler seg til media om saker som de øvrige medlemmene ikke på forhånd 
kjenner til, skal de øvrige medlemmene informeres om saken så snart som mulig. 
5.2.3 Pressemeldinger 
I forbindelse med behandling av saker eller rapporter som er av stor betydning for 
allmenheten og det samtidig foreligger et særlig behov for å formidle dette raskt og til flest 
mulig, kan pressemelding vurderes.  
Kontrollutvalget må vedta at pressemelding skal utarbeides. Sekretariatet utarbeider 
pressemeldingen som må godkjennes av leder i tråd med kontrollutvalgets vedtak før den 
publiseres. 
5.2.4 Pressekonferanser  
I forbindelse med behandling av saker eller rapporter som er av særlig stor betydning for 
allmenheten og det samtidig foreligger et særlig behov for å formidle dette raskt og til flest 
mulig, kan pressekonferanse vurderes. 
Kontrollutvalget må vedta at pressekonferanse skal innkalles. Sekretariatet får oppdraget 
med å foreta de nødvendige forberedelser og avklaringer om den praktiske gjennomføringen. 
5.2.5 Direkte kontakt med journalister 
Kontrollutvalget kan vedta at leder av kontrollutvalget skal ta kontakt med media og enkelte 
journalister for å fremme saker, korrigere eller bedre informasjonstilfanget. Sekretariatet 
bistår leder med i tråd med kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger. 
Kontrollutvalget gir leder mandat til å ta kontakt med media hvis misvisende opplysninger av 
vesentlig betydning er publisert i media og det foreligger et behov for å begrense 
skadeomfanget opplysningen kan få om den ikke blir raskt korrigert. 
5.2.5.1 Strategi i hvordan å opptre når journalister tar kontakt?
Når journalister tar kontakt, kan følgende råd i stikkordsform være til hjelp: 

• Henvis til leder om du ikke ønsker å uttale deg!
• Kjøp tid om nødvendig.
• Gjør forberedelser - Vær forberedt.
• Vær relevant.
• Vær troverdig.
• Hold fast ved ditt hovedbudskap.
• Ikke vær redd for å spissformulere og forenkle.
• Sett saken i perspektiv.
• Velg riktig timing.
• Vær tilgjengelig når en sak «brenner».
• Krev å få godkjenne sitater før de trykkes.
• Utvis sunn skepsis - Journalister er ikke nødvendigvis din fortrolige 

venn.
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