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MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORVALTNINGSRAPPORT - POLITISK 

STYRING OG OPPFØLGING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID 

KONTROLLUTVALGET 

 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 14.12.2017, saksnr 71/17.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  
1. Tolga kommunestyre viser til rapporten om «Politisk styring og oppfølging av 

verstkommunesamarbeidet.»  For at kommunestyret skal kunne utøve politisk styring 

og oppfølging av tjenestene må kommunestyret få tilgang til informasjon om status og 

utfordringer i tjenestene og få tilgang til relevant beslutnings-grunnlag. Basert på denne 

rapporten så har Tolga kommunestyre ikke mottatt eller bedt om slik informasjon for 5 

av 6 interkommunale vertskommunesamarbeid; og har således ikke mulighet til å bidra 

i utviklingene av tjenestene eller vie den politisk engasjement.  

  

2. Tolga kommunestyre mener at årsmeldingen for barnevernet gir en tilfredsstillende 

rapportering i forbindelse med kommunens årsmelding. Tolga kommunestyre ber 

derfor om at rådmannen sørger for at det blir tilsvarende gjennomgående rutiner for de 

øvrige vertskommunesamarbeidene- PP-tjenesten, Skatteoppkreving, GEO-

datasamarbeidet, Logopedtjenesten og voksenopplæring. Etablering av 

rapporteringsrutiner forutsettes etablert i samarbeid med de øvrige 

kommuner/rådmannen i vertskommunen. 

  

3. Tolga kommunestyre ber om at det etableres rapporteringsrutiner for 

vertskommunesamarbeidene som samkjøres med budsjett, regnskap og 

årsmeldingshjulet. Dette slik at det samordnes med kommunenes gjennomgående 

rutiner. 

  

4. Tolga kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:  

 sørge for at alle avtaler og endringer av avtaler om vertskommunesamarbeid 

etter kommunelovens § 28-1 blir vedtatt av kommunestyret selv. 

 påse at delegasjon av myndighet til vertskommunens rådmann om å fatte 
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forvaltningsvedtak går via egen rådmann i tråd med kommunelovens § 28-1 b.  

 

5. Rapporten sendes de øvrige deltagende kontrollutvalg til informasjon. 

 

6. Rapporten sendes de øvrige kommunestyrene i Fjellregionen til informasjon.   

 
7. Tolga kommune gjennomfører en folkevalgtdag i løpet av 1.kvartal med tema 

eierstyring ut fra KS sitt folkevalgtopplegg «Folkevalgt lederskap og organisering av 

oppgaveløsningen»  Tolga kommunestyre inviterer kommunestyret i Tynset som 

vertskommune, til en felles folkevalgtdag 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sundmoen Jordet 

Konsulent 

 

Møtesekretær for utvalget 
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