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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som skal hete «Aktuelt fra 
utvalgene/oppfølging av politiske vedtak».  

2. Følgende personer har ansvaret for de politiske utvalgene i kommunen: 
Anders:  
Jens Einar:  
Egil:  
Ingunn:  
Britt-Ranveig:  

 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.  
 
I kontrollutvalgets møte 14.09.2021 (sak 21/21) diskuterte utvalget sin egen arbeidsform. Et 
av punktene som ble diskutert var utvalgets oppfølging av politiske vedtak, uten at utvalget 
besluttet noe spesifikt rundt dette.  
 
For å gjennomføre denne oppgaven best mulig kan det være hensiktsmessig at 
kontrollutvalgsmedlemmene får ansvar for ett politisk utvalg som medlemmene skal følge 
med på, og rapportere til kontrollutvalget dersom det er saker som bør følges opp nærmere 
av kontrollutvalget. På denne måten får kontrollutvalget større innsikt i hva som skjer i 
kommunen, og et bedre grunnlag for å fange opp eventuelle vedtak som bør følges opp 
nærmere.  
 
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.    
 
Vurdering og konklusjon 
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om de finner det hensiktsmessig at hvert av 
utvalgets medlemmer følger hvert sitt utvalg. Det kan som nevnt 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. De viktigste utvalgene som må følges opp er 
saksbehandlingsutvalgene. Sekretariatet foreslår at det til hvert møte i kontrollutvalget settes 
opp en sak som heter «aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak».  
 
 


