
 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 35/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  RA   30.11.22      35/22 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
35/22  Kontrollutvalget      30.11.22 
 
 
Samhandlingsmøte med ordfører  
 
Sakskokumenter: 

- Sak 27/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon etikk og varsling, behandlet den 
5.oktober 2022. Ikke vedlagt.  
 
 

Saksframlegg: 
Under behandlingen av årsplanen for 2022 ble det bestemt å ha et samhandlingsmøte 
med ordfører, for å kunne skape en best mulig samhandling med kommunestyret. Det 
kan være spørsmål og saker som kontrollutvalget er opptatt av, rammer for 
kontrollutvalgets arbeid, og for å få informasjon fra ordfører om saker som opptar 
kommunestyret. 
 
Forespørselen er oversendt ordfører, og hun har takket ja til å komme. Sekretariatet har 
i samråd med leder avtalt følgende saker til diskusjon: 

• Bestilling av forvaltningsrevisjon for etikk og varsling ble utsatt i kontrollutvalgets 
møte den 5.oktober pga en pågående varslingssak.  

• Evaluering av kontrollutvalgets arbeid 
• Forberedelse til ny valgperiode 

 
Videre er 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. 
 
 
 
Saksvurdering: 
Bestilling av forvaltningsrevisjon for varsling og etikk 
Kontrollutvalget hadde i sak 27/22 den 5. oktober sak om bestilling av  
forvaltningsrevisjon om etikk og varsling til behandling. Saken ble vedtatt utsatt til neste 
møte, med bakgrunn i at foregikk en pågående varslingssak. Kontrollutvalget diskuterte 
hvordan de kunne få størst mulig utbytte av en forvaltningsrevisjon på dette området. 
Det kom frem at oppslag i media har bidratt til et stort fokus på varsling, og at 
organisasjonen var i prosess med å jobbe med dette temaet. 
 
Sekretariatet er enig i at det kan være hensiktsmessig å avvente noe av respekt for 
prosessen som pågår og for å la kommunen få mulighet til å rette opp i forhold som ikke 
har fungert godt nok. Dersom det er andre eksterne aktører som er inne for å bistå, kan 
det være at kommunen er i en prosess som fører til en endring av retningslinjer og 
adferd. Mulige svar og betraktninger som kommer i en forvaltningsrevisjon som pågår i 
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en prosess hvor det nylig har vært stort søkelys, kan «fargelegge» synspunktene som 
kommer frem.  
Det kan også være forhold som gjør at det vil være viktig å få gjennomført en 
forvaltningsrevisjon på dette området nå, men da må det være basert på et årsaker som 
kontrollutvalget finner viktige.  
Siden kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan, så er det av interesse for 
kontrollutvalget å høre ordføreres betraktninger om saken. I samråd med leder av 
kontrollutvalget så settes denne saken opp til diskusjon med ordfører. Sekretariatet har 
bedt ordfører om å forberede seg på en vurdering om hva som kan være riktig tidspunkt 
for oppstart av en forvaltningsrevisjon om etikk og varsling.  
Dersom kontrollutvalget mener det er riktig å bestille en forvaltningsrevisjon på dette 
møtet, så kan det gjøres under saken «Eventuelt». 
 
 
Evaluering av kontrollutvalgets arbeid 
Kontrollutvalget skal gjennomføre en evaluering av sitt arbeid. En erfaringsoverføring til 
neste kontrollutvalg er viktig for å vurdere forbedringsområder. 
Aktuelle spørsmål kan være: 

- Har kontrollutvalget klart å fylle kontrollfunksjonen på en god måte? 
- Bør kontrollutvalget gjøre mer og/ eller mindre av noe?  
- Hvordan er kommunestyrets kunnskap om kontrollutvalgets rolle og funksjon? Er 

de informert om hva kontrollutvalget arbeider med? 
- Hvilke forbedringstiltak kan gjennomføres? 

 
 
Forberedelse til ny kommunestyreperiode 
Nytt kontrollutvalg får en intern opplæring som omhandler rollen som 
kontrollutvalgsmedlem. Det innebærer også å bli kjent med revisjonens og sekretariatets 
oppgaver. Når det gjelder å bli kjent med oppgavene til kommunestyret og kommunens 
sentrale reglement for rutiner, er folkevalgtopplæringen sentral. I kontrollutvalgsboka på 
s. 12 står det følgende om rolleforståelse: 

«Folkevalgtopplæringen ved oppstarten av hver valgperiode er en viktig arena for 
å skape et grunnlag for god samhandling mellom kommunestyret og 
kontrollutvalget. Opplæringa kan være med på å øke forståelsen for hvilke roller 
de to organene skal ha. Opplæringa bør derfor gi informasjon om kontrollansvaret 
til kommunestyret og krava dette stiller til kommunestyret og arbeidet i 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer bør inviteres til å 
ta del i folkevalgtopplæringen, slik at de blir kjent med oppgavene til 
kommunestyret. Kommunestyret bør også på andre måter sikre at 
kontrollutvalgsmedlemmer får tilstrekkelig opplæring.» 

På bakgrunn av dette legges det opp til en dialog om hvordan dette har fungert i 
inneværende periode, og hvordan det kan legges til rette for en god rolleforståelse i ny 
valgperiode.  
 
For den åpne posten ligger det ingen føringer utover det som er beskrevet tidligere i 
saken. 
Kontrollutvalget må vurdere om de tar informasjonen som kommer frem til orientering, 
eller om de ønsker andre alternativer. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets vedtak: 


