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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning, følges det med på at 
vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og/eller underliggende 
politiske organer.  
 
Praksis har i mange år vært at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskapet pr. tertial og vurderer om framdriften av de enkelte saker/vedtak og de gitte 
kommentarer anses tilfredsstillende.  
Deretter sendes rapporten til behandling i kommunestyret.  
 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektøren. Som vanlig er kommunedirektøren invitert til 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten.  
 
Kontrollutvalgets sekretariatet har gitt innspill til saker som bør være med i rapporten. 
Kommunedirektøren har så kommentert status på de ulike sakene. Vedtak som var merket 
«utgår ved neste rapportering» i forrige rapport er tatt ut i vedlagte rapport.  
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 
med administrasjonen om dette. Kommunedirektøren stiller i møtet og kan svare på 
konkrete spørsmål. Dette vurderes som en god og betryggende måte for kontrollutvalget å 
være orientert på.  
 
Det antas at tidsplaner nevnt i rapporten kan bli og er forandret pga. korona-situasjonen. 
Kommunen vaksinerer fortsatt innbyggerne i kommunen og beredskapen er fortsatt høy selv 
om landet har åpnet igjen.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og 
overlater til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og 
eventuelle innspill og kommentarer til rapporten.  
 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konferer med kommunedirektøren 
i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  
Det foreslås at rapporten tas til orientering.  
 
 
Sekretariatets innstilling til kontrollutvalget:  
 
Kontrollutvalget legges saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.08.2021» til 
orientering.  
 
 
 
Kontrollutvalgets behandling av sak 19/21 i møte den 19.10.2021.  
 
Behandling:  
Oversikten over politiske vedtak ble gjennomgått i møtet med kommunedirektøren til stede 
for å svare på spørsmål.  
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  
 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende vedtak:  
 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak per 31.08.2021» til 
orientering. 


