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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets kommunikasjonsstrategi og legger 
strategien til grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om 
kontrollarbeidet. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalget - Kommunikasjonsstrategi for kontrollarbeid 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 5/21 at sekretariatet skulle utarbeide et forslag til informasjons- 
og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget. 

Forslag til kontrollutvalgets kommunikasjonsstrategi, ligger vedlagt saken. 

Vurdering 
Kontrollutvalgets lovpålagte rolle gir kontrollutvalget en viktig funksjon, både gjennom å 
ivareta definerte oppgaver gitt av kommuneloven og for å sikre innbyggernes tillit til 
forvaltningen. 

Kontrollutvalget kan være med på å sikre tillit hos innbyggerne ved å informere om 
kontrollarbeidet, og resultatene av dette arbeidet.  

Godt kontrollarbeid kan være med på å bygge opp under et godt omdømme for kommunen. 
Selv om kontrollarbeidet avdekker kritikkverdig forhold, vil en hensiktsmessig og tilpasset 
kommunikasjon om slike forhold skape trygghet om at kritikkverdig forhold tas tak i og viser 
vilje til forbedring. Et viktig virkemiddel for å bygge omdømme er å ha en hensiktsmessig 
informasjons- og kommunikasjonsstrategi. 

Kontrollutvalget bør avgjøre hvor aktivt utvalget skal være mot de ulike målgruppene. En slik 
vurdering kan nødvendigvis variere fra sak til sak og hvilken betydning den har for de ulike 
målgruppene.  

Kontrollutvalget må være forberedt på at det kan komme saker som kan få stor 
oppmerksomhet fra media. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha en skriftlig strategi som 
utvalget, leder og det enkelte medlem kan ta utgangspunkt i blant annet når media tar 
kontakt. 

Videre vil en informasjons- og kommunikasjonsstrategi, være med på å klargjøre ansvar og 
roller, samt gi kontrollutvalget rutiner for håndtering av media, og underbygge 
kontrollutvalgets formål. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere strategien og strategiens enkelte 
punkter. 

Kontrollutvalget kan endre, fjerne eller legge til punkter i strategidokumentet. 

 
 


