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Dialogmøte med ordfører
Saksdokumenter:
-

Kommunestyresak PS 20/107 «Kjennelse fra Frostating lagmannsrett – skiløype
på Gjevilvassvegene»

Saksframlegg:
Under behandlingen av årsplanen for 2021 ble det bestemt å ha et dialogmøte med
ordfører og kommunedirektør som en del av kontrollutvalgets arbeid for å kunne tilegne
seg mer informasjon og kunnskap.
I sak 42/20 «Eventuelt» ble følgende vedtatt:
«Kontrollutvalget har gjennom media registrert at det har fremkommet kritikk til
administrasjonen og forvaltningen i sak PS 20/107 «Kjennelse fra Frostating
lagmannsrett - skiløype på Gjevilvassvegene». Kontrollutvalget ber om en generell
orientering fra ordføreren om saken på utvalgets neste møte.»
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som utvalget
finner nødvendig for å kunne gjennomføre oppgavene, jfr. kommunelovens §23.2.
Forespørselen er oversendt ordfører, og han har takket ja til en orientering om saken.
Ordfører er også innstilt på å ha en dialog med utvalget om saker det jobbes med i
kommunestyret og kommunestyrets forventninger til kontrollutvalget.
Saksvurdering:
Dialogmøte er en åpen post, hvor kontrollutvalget styrer dialogen. Utvalgets medlemmer
bør derfor tenke gjennom hva som er relevant for deres rolle 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, og det er da mulig å be om en ytterligere oppfølging som konkretiseres.
Sekretariatet legger saken frem uten innstilling. Kontrollutvalget kan ta informasjonen til
orientering eller gjøre vedtak knyttet til de spesifikke temaene som er satt opp.
Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Oppdal kommune
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