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Orientering om kommunens oppfølging av politiske vedtak 
 
Saksdokumenter:  

- Kommunestyresak 27/2022 fra den 17.03.2022 - oppfølging av politiske vedtak pr 
31.12.2021. Vedlagt 
 

 
Saksframlegg: 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget 
føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i 
forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 
tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller 
forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ til å føre egenkontroll med forvaltningen, og 
kontrollutvalget har i sin årsplan vedtatt et punkt om en årlig rapportering for oppfølging 
av politiske vedtak. Dette for å følge med på om kommunestyrets vedtak blir iverksatt 
som forutsatt. 
I henhold til kommunelovens § 13-1, fjerde ledd, skal  
«kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt 
uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller 
rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller 
hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.» 
 
I tråd med kontrollutvalgets årsplan for 2022 legger kontrollutvalgets sekretariat frem en 
oversikt av oppfølgingen for politiske vedtak som forelegges formannskap og 
kommunestyre årlig.   
 
Kommunedirektøren opplyser i saksfremlegget at det er gjort en innsats for å få avsluttet 
saker som er eldre enn 2019. De saker som er før 2019, og som ikke er ferdigstilt, 
skyldes i hovedsak at annen part ikke er ferdig med sitt bidrag i saken. 
 
Siden kommunestyret har egne rutiner i å følge opp behandlingen av politiske vedtak, så 
er dette en informasjonssak for kontrollutvalget slik at de kan få en oversikt over status, 
og bli kjent med rutinene som brukes. 
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen kan svare på spørsmål som kontrollutvalget har. Han 
er bedt om å redegjøre for rutinene som Oppdal kommune bruker for oppfølging av 
politiske vedtak.  
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om oppfølging av politiske vedtak i Oppdal kommune 
til orientering. 
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