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Dialogmøte med ordfører og kommunedirektør 
 

 

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. 

 

Et dialogmøte med politisk ledelse og administrasjon er derfor et viktig ledd i å etablere 

en god kommunikasjon mellom partene slik at kontrollutvalget skal kunne fylle rollen sin.  

 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 

dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å 

sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. 

Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom 

kontrollutvalget og administrasjonssjefen kan sikre en bedre prioritering og planlegging 

av kontrollutvalgets undersøkelser. 

 

Ordfører er også invitert til dette møtet. Selv om ordfører har møte- og talerett i 

kontrollutvalget, kan det være en fordel med et særskilt dialogmøte hvor spesifikke 

problemstillinger drøftes.  

 

Kontrollutvalget vedtok i årsplanen for 2021 å invitere både ordfører og rådmann til 

dialogmøte med følgende temaer: 

 

➢ Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret/administrasjonen.  

➢ Hvilke forventninger har kommunestyret til utvalget? Er det områder kontrollutvalget 

skal ha et ekstra fokus på? 

➢ Resultater av statlige tilsyn i Tynset kommune. 

Kontrollutvalget skal samordne sin aktivitet med statlige tilsyn, og Statsforvalteren 

(tidligere Fylkesmannen) har utarbeidet en tilsynskalender for at det kan skje. Når 

det gjelder resultatene av det statlige tilsynet, så er kontrollutvalget avhengig av at 

det er en rutine i kommunen på at tilsynsrapporter oversendes til kontrollutvalget når 

de kommer til kommunen. Kan det utarbeides en rutine på det, og hvilke tilsyn har 

vært gjennomført i 2020? 

➢ Oppfølgingsoversikt i kommunen over politiske vedtak  

Kontrollutvalget skal følge med på at politiske vedtak blir gjennomført, og ber om at 

det kan utarbeides en rutine slik at det kan legges frem jevnlige oversikter for 

hvordan politiske vedtak følges opp. 
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Både ordfører og rådmann har takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte.  

 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som utvalget 

finner nødvendig for å kunne gjennomføre oppgavene, jfr. kommunelovens §23.2. 

 

 

Saksvurdering: 

Dialogmøte er en åpen post, hvor kontrollutvalget styrer dialogen. Utvalgets medlemmer 

bør derfor tenke gjennom om det er spørsmål knyttet til punktene som det er viktig å 

komme inn på, eller om det er flere aktuelle spørsmål å ha en dialog rundt. 

Ut fra dialogen i møtet kan det komme frem informasjon som man ønsker å fortsette 

dialogen på, og det er da mulig å be om en ytterligere oppfølging som konkretiseres. 

 

Sekretariatet legger saken frem uten innstilling. Kontrollutvalget kan ta informasjonen til 

orientering eller gjøre vedtak knyttet til de spesifikke temaene som er satt opp. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  


