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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema forberedelse og oppfølging av 
politiske vedtak, og ber revisor utarbeide en prosjektplan til utvalgets neste møte.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 3.2.21 sak 2/21 at sekretariatet legger frem en 
prosjektbestilling for forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Tema er prioritert 
i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon og er beskrevet slik:  
 
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for kommunestyret er forsvarlig 
utredet, og at vedtak som treffes blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Er det rettslige eller 
faktiske forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket, skal kommunestyret 
gjøres oppmerksom på dette. Politisk ledelse i Skaun opplever at forsinkelser og utfordringer 
knyttet til vedtak ikke tas opp med organet som har fattet beslutningen. Det kan være nyttig å 
se på om kommunen har et system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig forberedelse av 
saker som skal til politisk behandling. Det vil også kunne være grunnlag for å undersøke om 
det er etablert rutiner for iverksetting og oppfølging av politiske vedtak. 
 
En forvaltningsrevisjon om forberedelse og oppfølging av politiske vedtak kan eksempelvis 
undersøke følgende problemstillinger:  
 

• Har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig forberedelse av 
saker som skal til politisk behandling?  

• I hvilken grad er det etablert rutiner for oppfølging og iverksetting av politiske 
vedtak? 

• I hvilken grad orienterer administrasjonen kommunestyret om forsinkelser eller 
utfordringer knyttet til vedtak som er fattet?  

 
Utvalget har i snitt 310 timer årlig til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I praksis betyr 
dette at utvalget kan bestille en forvaltningsrevisjon i året og en til to eierskapskontroller i 
valgperioden. Ressurstilgangen hos Revisjon Midt-Norge avgjør når utvalget kan få 
rapporten levert, men utvalget kan trolig regne med å få rapporten levert innen utgangen av 
året.  
 
 


