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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». Saklister til møter i de politiske utvalgene 
som har blitt gjennomført siden utsending av sakspapirer til forrige møte legges ved 
saken.  

2. Følgende personer har ansvaret for de politiske utvalgene i kommunen: 
Hanne:  
Hartly: 
Arne: 
Odd: 
Else:  
 
  

 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om egenkontroll i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
kontroll med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre fremgår det av 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak 
i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller 
forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.  
 
En vanlig praksis i flere kontrollutvalg er at det blir fordelt ansvar for ulike tema og oppgaver 
mellom medlemmene i utvalget. Kontrollutvalgsboken (s.29) nevner som eksempel at 
medlemmene i kontrollutvalget kan få ansvar for å følge med på møtebøkene fra andre 
utvalg i kommunen for å enklere fange opp saker som er relevante for utvalget. 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.  
 
Åfjord kommune har følgende politiske utvalg (kommuneloven § 5-7): Kommunestyret, 
Formannskapet/planutvalget, utvalg for helse og oppvekst, utvalg for vekst og utvikling, 
utvalg for kultur, idrett og frivillighet. 
 
Vurdering og konklusjon  
Dersom kontrollutvalget ønsker en slik arbeidsmåte som nevnt over kan det være 
hensiktsmessig at det innføres en fast sak i hvert møte hvor utvalgsmedlemmene kan 
diskutere om det er saker som bør følges opp nærmere. I møtene kan medlemmene kort 
orientere fra sitt ansvarsområde og ta opp saker som de mener kan være interessant for 
kontrollutvalget. Her kan der være snakk om vedtak som ikke er fulgt opp av rådmannen, 
saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om (ber om orientering fra rådmannen) 
eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller 
omdømme. Kontrollutvalget bør likevel være påpasselige med at fokuset skal være 
systemkontroll.  
 
I tilfelle kontrollutvalget ønsker en slik fordeling må utvalget ta stilling til hvem som følger 
hvilke(t) utvalg. Åfjord kommune har som nevnt fem politiske utvalg, og disse kan derfor 
fordeles på medlemmene slik at alle følger ett utvalg hver.  



 
Sekretariatet foreslår at det til hvert møte i kontrollutvalget settes opp en sak som heter 
«aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak» og at saklistene til møter som har blitt 
avholdt siden sakspapirene til forrige møte ble sendt ut legges ved saken. 
 
 


