
      
Dialogmøte med ordfører 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 02/23 
 
Saksbehandler Ragnhild Aashaug 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 23/16 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Under behandlingen av årsplanen for 2023 ble det vedtatt å gjennomføre et dialogmøte med 
ordfører på bakgrunn av at kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Hensikten er 
å skape en beste mulig samhandling med kommunestyret og for å kunne tilegne seg mer 
informasjon og kunnskap om kommunestyrets prioriteringer.  
  
Forespørselen er oversendt ordfører, som har takket ja til å komme. Ordfører er orientert om 
at kontrollutvalget har gjennomført en evaluering, og en del av evalueringen er hvordan 
samhandlingen mellom kontrollutvalget og kommunestyret har vært. Det er spilt inn følgende 
tema til diskusjon: 

• Hvordan har samhandlingen med kontrollutvalget vært i denne perioden, og hvordan 
er din opplevelse av kontrollutvalgets arbeid. Er det noe som kunne vært gjort på en 
annen måte? 

• Forberedelse til ny valgperiode og opplæring – hvordan er folkevalgtprogrammet 
tenkt gjennomført i Oppdal kommune for første del? Et nytt kontrollutvalg får en 
innføring i kontrollutvalgets arbeid. De har også behov for å bli kjent med bl. a rollen 
som folkevalgt og kommunens planer. Er det en del med innføring i kommunenes 
planer i folkevalgtprogrammet som kontrollutvalget kan delta i? 

• Oppfølging av kontrollutvalgets sak (sak 36/22 den 28.november)om ulovlig 
nedsetting av arbeidsgruppe i sentrumsprosjektet og hvordan kommunedirektøren 
kan ivareta sitt utredningsansvar. Hvordan jobbes det i kommunestyret med dette? 

• Har ordfører innspill på områder eller saker kontrollutvalget bør ta tak i, og følge med 
på? 

• Andre tema/innspill? 
  
Saksvurdering 
Kontrollutvalget har gjennomført en egenevaluering, og en dialog med ordfører om 
kontrollutvalgets arbeid vil styrke evalueringen.  
Dialogmøtet med ordfører er også en åpen post hvor kontrollutvalget styrer dialogen. 
Utvalgets medlemmer bør derfor tenke gjennom hva som er relevant for deres rolle som 
kontrollorgan og om det er spørsmål i forhold til kommunestyrets forventninger og forhold 
som kontrollutvalget bør være informert om. Ut fra dialogen i møtet kan det komme frem 
informasjon som man ønsker å fortsette dialogen på. Det er da mulig å konkretisere en 
ytterligere oppfølging. Kontrollutvalget må vurdere om de tar informasjonen til orientering, 
eller om de ønsker andre alternativer. 
 
 


