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Oppfølging av politiske vedtak i Rennebu kommune 
 
Saksdokumenter:  

- Statusoppfølging kommunestyret 1.halvår 2020, vedlegg 1 
- Statusoppfølging kommunestyret 2.halvår 2020, vedlegg 2 
- Statusoppfølging formannskapet 1.halvår 2020, vedlegg 3 
- Statusoppfølging formannskapet 2.halvår 2020, vedlegg 4 
- Statusoppfølging hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 1.halvår 2020, 

vedlegg 5 
- Statusoppfølging hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 2.halvår 2020, 

vedlegg 6 
- Statusoppfølging hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift 1.halvår 2020, 

vedlegg 7 
 

 
Saksframlegg: 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget 
føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i 
forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 
tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller 
forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ til å føre egenkontroll med forvaltningen, og 
kontrollutvalget har i sin årsplan vedtatt et punkt om en årlig rapportering for oppfølging 
av politiske vedtak. Dette for å følge med på om kommunestyrets vedtak blir iverksatt 
som forutsatt. 
I henhold til kommunelovens § 13-1, fjerde ledd, skal  
«kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt 
uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller 
rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller 
hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.» 
 
I tråd med kontrollutvalgets årsplan for 2022 legger kontrollutvalgets sekretariat frem 
oppfølgingslistene for politiske vedtak som forelegges formannskapet hvert halvår. 
Kommunedirektøren opplyser at det er etablert rutiner for skriftliggjøring av oppfølgingen 
av de politiske vedtakene. Dette på bakgrunn av kontrollutvalgets tidligere anbefalinger 
etter en forvaltningsrevisjon. 
 
Det rapporteres i et skjematisk oppsett og en ordning med «trafikklys» etter hvor langt 
de har kommet i gjennomføringen av det enkelte vedtaket. I vedleggene ligger 
statusoppfølging for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for helse, omsorg og 
oppvekst samt hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift. Alle rapporter er for 1. og 2. 
halvår 2020, unntatt for hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift hvor det bare er 
rapportert for 1.halvår 2020. Kommunedirektøren opplyser at rapporteringen er et år på 
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etterskudd da mange vedtak innebærer realisering over tid. F.eks. vil enkelte vedtak 
fattet i desember 2021 av direkte eller indirekte årsaker ikke kunne realiseres før i løpet 
av 2022. Følgelig ville en rapportering for 2021 i slikt tilfelle ikke vært fullendt. 
 
 
Kommunalsjef for «Samfunnsutvikling og drift», Lill Hemmingsen Bøe kan gi en 
ytterligere orientering under behandlingen og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til 
orientering eller om de ønsker andre alternativer. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Rennebu kommune til 
orientering. 
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Kontrollutvalgets vedtak:  
 


