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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 08.03.2022 (sak 03/22) diskuterte utvalget sak om kontrollutvalgets 
arbeidsform og oppfølging av politiske vedtak. Kontrollutvalget diskuterte fordeler og ulemper 
med å følge opp ulike utvalg og kontrollutvalgets rolle når det gjelder oppfølging av politiske 
vedtak. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente informasjon om hvordan slik oppfølging gjøres i andre 
kontrollutvalg. Saken settes opp på nytt i kontrollutvalgets møte 10.05.2022. 
 
Erfaringer fra andre utvalg 
Av de kommunene Konsek leverer sekretariattjenester til har følgende kommuner en slik 
arbeidsform: Frøya, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal og Orkland.  
 
Kontrollutvalgene på Frøya og Hitra har i hvert møte en fast sak som heter «Aktuelt fra 
utvalgene». Utvalgenes medlemmer følger saksgangen i hvert sitt politiske utvalg og gir en 
kort orientering dersom det er aktuelle saker å følge opp. Sekretæren for kontrollutvalget på 
Frøya har opplyst at utvalgsmedlemmene har uttrykt at det kan være en utfordring å følge 
utvalg som de selv ikke er medlem av. Det er ikke så lett å holde tråden ved å bare lese 
møteinnkalling og protokoll. De synes likevel dette er nyttig og en grei måte å få med seg hva 
som rører seg i kommunen.  Utvalget ønsker derfor å fortsette med en slik arbeidsform.  
 
Kontrollutvalgene i Melhus, Midte Gauldal og Orkland har i hvert møte en fast sak som heter 
«oppfølging av politiske vedtak». Kontrollutvalgets sekretariat legger frem kopi av sakslistene 
fra møtene i utvalgene som har hatt møter siden forrige kontrollutvalgsmøte. I tillegg lager 
sekretariatet en oversikt som viser saker for videre oppfølging. I møtene orienterer 
medlemmene fra sitt ansvarsområde og tar opp saker som de mener kan være interessant 
for kontrollutvalget. Her kan der være snakk om vedtak som ikke er fulgt opp av 
kommunedirektøren eller saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om (ber om 
orientering fra kommunedirektøren). Nye saker blir lagt inn i kontrollutvalgets oppfølgingsliste 
slik at utvalget ser hvilke saker som er til oppfølging fremover. Av og til så er medlemmene 
tilstede som tilhører på møtene i de ulike styrer/råd/utvalg for å få med seg diskusjonen i 
selve møtet. Kontrollutvalgsmedlemmene synes at de på denne måten får god informasjon 
om hva som skjer i kommunen. 
 
Vurdering 
Frosta kommune har følgende politiske saksbehandlingsutvalg: Kommunestyret, 
Formannskap, Utvalg Folk og Utvalg utvikling. I tillegg har kommunen følgende andre råd og 
utvalg: Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre, Ungdomsrådet og 
administrasjonsutvalget. 
 
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om de finner det hensiktsmessig at hvert av 
utvalgets medlemmer følger hvert sitt utvalg. Det kan være saker fra de politiske utvalgene 
som kan tenkes å være aktuelle for videre oppfølging eller behandling i kontrollutvalget. I 
tilfelle utvalget ønsker en slik fordeling må utvalget ta stilling til hvem som følger hvilke(t) 
utvalg. Dersom utvalget ønsker en slik arbeidsform er de viktigste utvalgene som må følges 



opp saksbehandlingsutvalgene.  
 
 


