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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kommunedirektøren og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 
dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å sikre 
god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. Det er 
derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom kontrollutvalget og 
kommunedirektøren kan sikre en bedre prioritering og planlegging av kontrollutvalgets 
undersøkelser. Da er god rolleavklaring og en avklaring av hvilke forventninger man har til 
hverandre nyttig. 
På bakgrunn av dette er det i samråd med leder prioritert å gjennomføre et dialogmøte med 
kommunedirektøren.  
 
Følgende tema er overbrakt kommunedirektøren:  
 

· Hvilke forventninger har kommunedirektøren og kontrollutvalget til hverandre?  
 

· ROBEK - hvilke forventninger har kontrollutvalg og kommunedirektøren til hverandre for 
oppfølgingen av den økonomiske situasjonen mens kommunen er på ROBEK-lista? 

· Kontrollutvalgets kontrollfunksjon i forhold til kommunedirektørens internkontroll og 
Statsforvalterens tilsyn. Alle tre har en «kontroller-rolle», og det er et mål å få til en god 
samhandling mellom disse områdene. Hvordan kan vi få til et godt samspill og en god 
samhandling med alle partene?  
Er det spesielle områder kontrollutvalget bør ha fokus på?  
 

· I kontrollutvalgets møte den 3.mai ble følgende vedtatt i sak 17/21 «Eventuelt»: 
Kontrollutvalget ønsker å få avsatt ressurser til å strømme kontrollutvalgets møter på 
kommuneTV. 
Det legges opp til en dialog for å høre hva som er dagens situasjon og om det er mulig 
å finne en løsning på saken.  

Utdypingen av punktene overfor er ikke utfyllende, og kommunedirektøren og kontrollutvalget 
kan komme inn på andre punkter. Ut fra dialogen i møtet kan det komme frem informasjon 
som man ønsker å fortsette dialogen på, og det er da mulig å be om en ytterligere oppfølging 
som konkretiseres.  
 
Sekretariatet anbefaler at man i fellesskap kommer frem til hva man tar til orientering, og hva 
men eventuelt har behov for å fortsette dialogen på.  
 
Kontrollutvalget må på et sjølstendig grunnlag gjøre sine vurderinger.  
 
 


