
 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 36/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.11.21      36/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

03/21  Kontrollutvalget      28.01.21 

18/21  Kontrollutvalget      03.05.21 

37/21  Kontrollutvalget      25.11.21 

 

 

Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø i kommunen - status 

 
 
Saksdokumenter: 

- Ingen 

 

 

Bakgrunn: 
 

Kontrollutvalget fikk i møte 12. februar 2020, sak 03/20, en orientering om 

arbeidsmiljøet i kommunen.  

 

Assisterende rådmann hadde en gjennomgang av tema som på forhånd var innsendt i fra 

kontrollutvalget. Hun orienterte også om en igangsatt arbeidsmiljøundersøkelse. 

 

Kontrollutvalget fattet i møte følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar assisterende rådmanns redegjørelse om arbeidsmiljøet i kommunen 

til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at resultatet av pågående arbeidsmiljøundersøkelse blir 

presentert på kontrollutvalgets møte 14. mai 2020, samt tiltaksplan med tidsfrister på 

bakgrunn av undersøkelsen.» 

 

Prosessen i denne undersøkelsen ble forsinket grunnet pandemien som rammet i 2020, 

men i januar signaliserte assisterende kommunedirektør signalisert at den var i 

sluttfasen.  

I kontrollutvalgets første møte i 2021 var ass. kommunedirektør innkalt, og hun gikk 

igjennom en presentasjon om medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i 

kommunen. Hun gikk igjennom planen for videre arbeid, sak 03/21. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til 

orientering. 

Utvalget ønsker en oppfølgingssak om arbeidet med arbeidsmiljøet i møte 6. mai d.å.» 

 

Assisterende kommunedirektør var innkalt til møtet 03.05.21 for å gå igjennom endelig 

resultat av undersøkelsen. Utvalget fattet følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen om arbeidsmiljøundersøkelsen til orientering. 

kontrollutvalget får en ny orientering om status for arbeidet med arbeidsmiljøet i 

kontrollutvalgsmøte 25. november 2021.» 
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Saksframlegg: 

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 administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser. 

 

I henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 18/21 er assisterende kommunedirektør 

innkalt til møtet for å gi utvalget en orientering om status for arbeidet med arbeidsmiljø 

på bakgrunn av undersøkelsen. 

 

Kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering dersom det ikke framkommer 

opplysninger under behandlingen som krever oppfølging. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljøet i kommunen 

til orientering. 
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