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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  RA   21.09.22      31/22 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
16/22  Kontrollutvalget      16.03.22 
31/22  Kontrollutvalget      21.09.22 
 
 
Dialogmøte med ordfører  
 
Vedlegg 

- Sak 06/22 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid,  
evalueringsskjema se vedlegg 1. 

- Sak 15/22 Oppfølging av kontrollutvalgets egenevaluering, se vedlegg 2. 
 

 
Saksframlegg: 
Saken var satt opp til behandling den 16.mars i sak 16/22, men ble utsatt pga en 
møtekollisjon.  
 
Under behandlingen av årsplanen for 2022 ble det bestemt å ha et dialogmøte med 
ordfører på bakgrunn av at kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. 
Hensikten er å skape en beste mulig samhandling med kommunestyret og for å kunne 
tilegne seg mer informasjon og kunnskap om kommunestyrets prioriteringer. 
 
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. Det 
må da være relevant for kontrollutvalgets virksomhet. 
 
Forespørselen er oversendt ordfører, og han har takket ja til å komme. Ordfører er 
orientert om at kontrollutvalget har gjennomført en evaluering som de vil presentere for 
ordføreren. 
Ordfører er også bedt om å orientere utvalget om saker det jobbes med i 
kommunestyret, og om kommunestyret har spesielle forventninger til kontrollutvalget. 
 
 
Saksvurdering: 
Kontrollutvalget har gjennomført en egenevaluering, og kontrollutvalget ønske bl.a å ha 
en dialog med ordfører om resultatene av dette. 
Dialogmøtet med ordfører er en åpen post hvor kontrollutvalget styrer dialogen. 
Utvalgets medlemmer bør derfor tenke gjennom hva som er relevant for deres rolle som 
kontrollorgan og om det er spørsmål i forhold til kommunestyrets forventninger og 
forhold som kontrollutvalget bør være informert om. 
Ut fra dialogen i møtet kan det komme frem informasjon som man ønsker å fortsette 
dialogen på. Det er da mulig å konkretisere en ytterligere oppfølging. 
 
Kontrollutvalget må vurdere om de tar informasjonen til orientering, eller om de ønsker 
andre alternativer. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 


