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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.06.2021  
 
 
Vedlegg: 
Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 30.06.2021» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU oppfølging av politiske vedtak per 30.06.2021 
Saksprotokoll KU sak 29/2021 oppfølging av politiske vedtak per 30.06.2021 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 30.06.2021 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning følger kontrollutvalget 
opp at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 
underliggende politiske organer. 

Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget går gjennom rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskap pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de 
gitte kommentarene anses tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i 
kommunestyret. 
 
Fakta: 
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.  

I vedlagte rapport pr. 31.6.2021 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut 
og nye aktuelle vedtak i andre saker tatt inn.  
 
Vurdering: 

Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 

med administrasjonen om dette.  

 
Sekretariatet 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 har tidligere ofte blitt rapportert tertialvis. Saken ble ikke klar før sommeren, og 
dermed behandles den først nå. Kontrollutvalget kan diskutere i møtet om det framover 
kan være tilstrekkelig å få denne rapporten to ganger per år.  
 
Konklusjon: 

Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 

kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  

 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 01.09.2021, sak 29/2021: 
Kontrollutvalget gikk gjennom oversikten med kommunedirektøren Åsmund Sandvik til 
stede som kommenterte og svarte på spørsmål.  
 
Kontrollutvalget ønsker at sak 121/18 endrer status fra G til O, slik at denne er med på 
neste rapportering.  
 
Det ble opplyst om bruk av feil dato i innstillingen i saken, datoen 31.6 skal erstattes av 30.6 
og dette ble lagt til grunn for vedtaket. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.06.2021 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.06.2021 til 
orientering». 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.06.2021 til 
orientering. 
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Kontrollutvalgets sekretariatsleder


