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Dialogmøte med ordfører  
 

Saksdokumenter: 

-Ingen 

   

 

Saksframlegg: 

Fokus på samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og 

administrasjonssjef kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

 

God kommunikasjon med politisk ledelse er avgjørende for at kontrollutvalget skal kunne 

fylle rollen sin.  

 

Selv om ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget kan det være en fordel med et 

særskilt dialogmøte hvor spesifikke problemstillinger drøftes.  

Det at ordføreren deltar på kontrollutvalgsmøte, er med på å synliggjøre at 

kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Dette gir anledning til direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre 

på aktuelle saker. 

  

Kontrollutvalget vedtok i forrige møte å invitere både ordfører i Tolga til dialogmøte og 

fattet følgende vedtak: 

 

«Utvalget ønsker å invitere ordfører til dialogmøte i februar 2018. Tema i hovedsak Tolga 

kommunes strategi vedr. bruk av sosiale medier etc.»   

 

Om sosiale medier: 

Bruk av sosiale medier har blitt en del av hverdagen i norske kommuner. Det er ikke 

lenger nok å misjonere for at det er lurt å ta i bruk sosiale medier, nå handler det om 

hvordan kommunene best skal gjøre det, innenfor innbyggerdialog, omdømmebygging, 

samt beredskap og kriser i kommunene. 

 

Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og 

konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til 

rette for «mange til mange-kommunikasjon». Sosiale medier kjennetegnes gjerne ved at 

de er organisert som virtuelle nettsamfunn og nettverk hvor påloggede brukere med hver 

sin brukerprofil kan kommunisere med hverandre, med medlemmer av selvorganiserte 

grupper, og eventuelt med alle brukere av det sosiale mediet eller hele Internett. Sosiale 

medier legger til rette for deling av innhold og lenker. 

Eksempler på sosiale medier er (sosiale)nettsamfunn som Facebook, Twitter, Google+, 

LinkedIn, YouTube, Snapchat, men også spill via spillkonsoller (f.eks. PlayStation, Xbox, 

Nintendo, Steam eller andre nettbaserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, 

blogging, videoblogging, crowdsourcing osv. 
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Sosiale medier er en del av vår hverdag, ikke bare på fritiden, men også i arbeidstiden, 

gjennom PC, nettbrett og smarttelefon. 

 

Per 2017 har ca. 3,4 millioner nordmenn en Facebook-konto, og 82,2 % av disse bruker 

Facebook daglig. Instagram har over 2 millioner brukere og Snapchat har over 2,3 

millioner brukere, LinkedIn og Google+ har hver over én million norske profiler. 

Mikroblogg tjenesten Twitter har rett over en million norske profiler. Det er 

aldersgruppen 18 – 40 år som er best representert på de fleste sosiale mediene. På 

Facebook er nå veksten størst i aldersgruppen 60 + hvor hele 78 % har en profil. 

 

Tallene over viser at sosiale medier kan være effektive og nyttige kanaler for å 

informere, kommunisere og skape dialog og engasjement med kommunens ulike 

målgrupper. Gjennom sosiale medier kan man nå målgruppene der de er, i de kanalene 

målgruppene benytter. 

Flere kommuner i Norge har utarbeidet retningslinjer/veileder for bruk av sosiale medier. 

 

Forslag til punkter for diskusjon i dagens møte: 

 Hvordan lykkes Tolga kommune på sosiale medier? 

 Har kommunen klare mål for bruk av sosiale medier? 

 Har kommunen en helhetlig strategi, tid og kunnskap? 

 Har kommunen nok ressurser til å følge opp arbeidet i sosiale medier på en god 

nok måte? 

 

 

Ordfører har takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  

  

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

 


