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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 derfor 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 det som kan være 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.  

 

Dialogmøtet var satt opp på kontrollutvalgets første møte i møteplanen, og ordfører har 

takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

 

Sekretariatet har i samarbeid med kontrollutvalgets leder lagt frem noen punkter for 

ordfører som det er ønskelig at ordfører er forberedt på å si litt om. Disse punktene er: 

 

• Kontrollutvalgets er kommunestyrets kontrollorgan. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget 

skal ha ekstra fokus på? 

• Aktuelle saker i Folldal kommune som ordfører er opptatt av 

• Hvordan er samspill mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av 

politiske vedtak?  Det er nettopp gjennomført en forvaltningsrevisjon der dette 

var temaet, og kontrollutvalget vil gjerne høre litt om hvordan du synes at 

dette samspillet fungerer. 

• Hvordan synes ordføreren at den kommunale organisasjonen fungerer? Er det 

noe kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på? 

• Hvordan synes ordføreren at forventningene hos bygdefolket til tjenestene 

som Folldal kommune yter harmonerer med tjenestene som gis? 

• Hvordan er den økonomiske bufferen for Folldal kommune til å håndtere 

uforutsette hendelser som f. eks større barnevernssaker? Synes ordfører og 

kommunestyret at den økonomisk forutsigbarheten og kontrollen har gode nok 

rutiner? 
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Ut fra dialogen i møtet kan man komme man frem til saker eller områder som man 

ønsker å fortsette dialogen på   

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte.  

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

 

  

Behandling:  

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


