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Dialogmøte med kommunedirektør 
 

 

Saksdokumenter: 

 

- Ingen 

 

 

Saksframlegg: 

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

kommunedirektøren kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

 

Et dialogmøte med 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 kommunedirektøren kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser.  

 

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

dialogmøte. Det er i samråd med leder prioritert å gjennomføre et dialogmøte med bare 

kommunedirektør i første omgang. Følgende tema er overbrakt kommunedirektøren: 

 

➢ Kontrollutvalgets kontrollfunksjon i forhold til kommunedirektørens internkontroll og 

Statsforvalterens tilsyn.  

Alle tre har en «kontroller-rolle», og det er et mål å få til en god samhandling mellom 

disse områdene. Hvordan fungerer samspillet? Er det spesielle områder 

kontrollutvalget bør ha større fokus på? 

➢ Hvilke forventninger har kommunedirektøren og kontrollutvalget til hverandre? 

➢ Informasjon om kommunens håndtering av det siste smitteutbruddet for korona i 

Nord-Østerdalen. 

 

Utdypingen av punktene overfor er ikke utfyllende, og kommunedirektøren og 

kontrollutvalget kan komme inn på andre punkter.  

 

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. 
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