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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  RA   16.03.22      15/22 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
15/22  Kontrollutvalget      16.03.22 
 
 
Oppfølging av kontrollutvalgets egenevaluering 
 
Saksdokumenter:  

- Sak 06/22 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid, ikke vedlagt. 
 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget hadde den 26.januar i sak 06/22 en egenevaluering av sitt arbeid. I  
egenevalueringen inngikk det også hvordan samhandlingen mellom kontrollutvalget, 
sekretariatet, revisjonen, ordføreren og kommunedirektøren fungerer.  
 
Evalueringen viste at kontrollutvalget på de fleste områdene er fornøyd med sitt arbeid. 
Utvalget er opptatt av at også deres arbeid skal kunne forbedres og bidra til læring, og 
det ble vedtatt at evalueringen skulle legges til grunn for det videre arbeidet i 
kontrollutvalget.  
 
På bakgrunn av evalueringen har sekretariatet foreslått noen oppfølgingspunkter, som 
kan bidra til å forbedre kontrollutvalgets arbeid. 

1. Utarbeide et reglement for kontrollutvalget. 
Et reglement kan tydeliggjøre kontrollutvalgets mandat, avklare roller og gi 
retningslinjer for hvordan utvalget ønsker å jobbe i og mellom møtene. 
Reglementet kan også være en god veileder for nye medlemmer i kontrollutvalget 
for hva utvalgets oppgaver går ut på. 

2. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget. 
En kommunikasjonsstrategi kan bidra til større synlighet om kontrollutvalgets 
arbeid til media og innbyggere, og styrke samhandlingen med kommunestyret. 
Gjennom avklarte strategier på hvordan og når utvalget skal informere og uttale 
seg, vil det styrke utvalgets muligheter for å oppnå ønsket handling. Et 
kontrollutvalg skal også bidra til tillit for at kommunen er underlagt en 
betryggende kontroll. For å oppnå det må utvalget ha en åpen og troverdig 
tilnærming oppgaven.  

3. Be om at kontrollutvalget får ta del i folkevalgtprogrammet slik at de blir bedre 
kjent med kommunenes planverk og får ta del i generelle temaer i 
folkevalgtopplæringen som for eksempel etikk, habilitet, o.l. 

4. Bedre informasjon på Rennebu kommune sin nettside om kontrollutvalget. Det er 
ønskelig å få frem noe mer informasjon om hva som er kontrollutvalgets 
oppgaver. 

5. Ha korte «opplæringsbolker» i noen av kontrollutvalgets møter som omhandler 
rollen som folkevalgt. Det kan være hvilke saker som hører inn under 
kontrollutvalgets mandat og temaer som er av interesse for kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de mener at 
oppfølgingspunktene er riktig for utvalget, eller om de ønsker andre alternativer for 
oppfølging av saken. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet følger opp oppfølgingspunktene i saksfremlegget. 
Det legges frem egne saker om reglement for kontrollutvalget og 
kommunikasjonsstrategi. Det gjennomføres en statusoppdatering på årets siste møte for 
oppfølgingspunktene.   
 
Behandling: 
Sekretariatet hadde en gjennomgang av de foreslåtte forslagene. 
Kontrollutvalget støtter forslagene.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet følger opp oppfølgingspunktene i saksfremlegget. 
Det legges frem egne saker om reglement for kontrollutvalget og 
kommunikasjonsstrategi. Det gjennomføres en statusoppdatering på årets siste møte for 
oppfølgingspunktene.   
 
 
 


