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Sammendrag  

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å 

undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, herunder om det er etablert 

system og rutiner som sikrer at politiske vedtak blir iverksatt og om kommunen har etablert system og 

rutiner for rapportering knyttet til vedtaksoppfølging. Forvaltningsrevisjonen har vært avgrenset til å 

omhandle oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret og andre politiske utvalg. Revisjonen har gått 

gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er gjennomført intervju med til sammen fem 

personer. I tillegg er det gjennomført en stikkprøvekontroll av ti vedtak fra kommunestyret, 

levekårsutvalget og utvalg for miljø og plan for å vurdere oppfølgingen av disse. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert system og rutiner for registrering av 

politisk vedtak der status for oppfølging og iverksettelse av vedtak blir registrert. Det er videre etablert en 

fast praksis for gjennomgang og ajourføring av alle registrerte vedtak. Etter revisjonens vurdering fremstår 

system, rutiner og praksis som er etablert som hensiktsmessig for å sikre at vedtak blir iverksatt og at 

administrasjonens oppfølging av vedtak er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kravene i kommuneloven 

§ 23. 

Videre viser forvaltningsrevisjonen at kommunen har etablert system for iverksettelse og oppfølging av 

politiske vedtak, bestående av faste fordelingsmøter i rådmannens ledergruppe der vedtak blir fordelt til 

kommunalsjefene for oppfølging, og skriftlige rutiner for utarbeidelse av saker som skal til politisk 

behandling. Etter revisjonens vurdering fremstår system og rutiner som er etablerte som formålstjenlige 

med hensyn til å sikre at politisk vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Dette gjelder etter revisjonens vurdering 

både verbalvedtak i budsjett og handlingsprogram og vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom året. 

Forvaltningsrevisjonen viser at det ikke er etablert skriftlige rutiner eller retningslinjer for å avklare/tolke 

utydelige vedtak fra kommunestyret, men at det er etablert en tydelig praksis for å gå gjennom og 

diskutere innholdet i alle nye vedtak både internt i administrasjonen og i egne møter mellom administrativ 

og politisk ledelse. Revisjonen mener at den etablerte praksisen fremstår som god, og gir administrasjonen 

et godt utgangspunkt for å fange opp intensjonen bak vedtakene og omsette denne i praksis.  

Det blir rapportert til politisk nivå på oppfølging av verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram gjennom tertialrapporter og årsrapport. Rapporteringen inneholder 

informasjon om status for oppfølging, samt eventuelle avvik fra planlagt oppfølging og årsakene til disse. 

Når det gjelder vedtak i enkeltstående saker blir det ikke rapportert til politisk nivå på oppfølging av disse, 

utover at saker som er ferdig fulgt opp føres tilbake til politisk nivå. Politikerne mottar ingen informasjon 

underveis om status for oppfølging eller eventuelle avvik knyttet til iverksettelse av vedtakene. Revisjonen 

mener denne praksisen medfører risiko for at kommunestyret som kommunens øverste myndighet og 

styrende organ ikke mottar tilstrekkelig informasjon med hensyn til å kunne følge opp hvordan vedtak blir 

fulgt opp og iverksatt. Revisjonen mener derfor at kommunen bør vurdere å etablere rutiner for 

rapportering som sikrer at det blir rapportert til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, 

herunder vedtak fattet i enkeltstående saker og eventuelle avvik i oppfølgingen av disse vedtakene. 

Forvaltningsrevisjonen viser at sakskart og møteprotokoller som viser hvilke vedtak som er fattet i saker 

og hvordan sakene har blitt fulgt opp, gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere gjennom både 

kommunens nettsider og kommunens informasjonsavis som distribueres til husstander annenhver uke. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune gjennom dette i utgangspunktet lagt til rette for at 

kommunens innbyggere får innsyn i og informasjon om kommunens virksomhet. Samtidig mener 

revisjonen at det er unødvendig vanskelig for innbyggerne å finne informasjon på nettsidene om politiske 

vedtak og hvordan disse blir fulgt opp, og at Oppegård kommune bør vurdere å fremheve tydeligere for 

kommunens innbyggere hvilke vedtak som har blitt fattet av politikerne og hvordan disse vedtakene følges 

opp av administrasjonen. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Oppegård kommune. Prosjektet 

ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-7/17 16. mars 2017. 

 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke kvaliteten på administrasjonen i Oppegård kommunes 

oppfølging av politiske vedtak, herunder om det er etablert system og rutiner som sikrer at politiske vedtak 

blir iverksatt og fulgt opp. Det er også et formål å undersøke om kommunen har etablert system og rutiner 

for rapportering knyttet til vedtaksoppfølging.  

På bakgrunn av formålet med prosjektet ble det formulert følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksettelse, gjennomføring og oppfølging av 

politiske vedtak? 

a. I hvilken grad er det etablert system for registrering av politiske vedtak, som også 

dokumenterer status for oppfølging og iverksettelse? 

b. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak? 

c. I hvilken grad blir det satt frister for iverksettelse av vedtak? 

d. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe 

fremstår som uklart? 

 

2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder 

orientering om avvik? 

 

3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert til innbyggerne? 

 

 

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omfatte politiske vedtak, fattet i kommunestyret og andre politiske 

utvalg. Administrative vedtak som er vedtatt etter delegeringsreglementet er ikke omfattet av 

forvaltningsrevisjonen.  

 

 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Oppdraget er 

gjennomført i tidsrommet april 2017 til september 2017. 

 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og relevante kommunale styringsdokumenter har blitt gjennomgått og benyttet som 

revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og gått gjennom dokumentasjon fra kommunen. Dette 

inkluderer delegeringsreglement og reglement for politiske utvalg, årshjul og virksomhetsplan, rutiner for 

utvalgssekretariat og rutiner for utarbeidelse av saker til politiske behandling. 

 

1.4.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervju med rådmann, ordfører, leder for formannskapskontoret (som også 

fungerer som møtesekretær for kommunestyret og formannskapet), samt utvalgsledere fra henholdsvis 

levekårsutvalget og utvalg for miljø og plan. Totalt er det gjennomført fem intervjuer. 

 

1.4.3 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av ti vedtak fra kommunestyret og politiske utvalg fra 

perioden 2014-2016 for å vurdere oppfølgingen av disse.  
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Tre av vedtakene som ble valgt ut var verbalvedtak som ble fattet i forbindelse med behandling av budsjett 

og handlingsprogram for henholdsvis 2014 og 2015. Videre har revisjonen valgt ut syv vedtak i 

enkeltstående saker, fordelt på tre vedtak fra kommunestyret (fra 2014, 2015 og 2016), to vedtak fra 

levekårsutvalget/utvalg for kultur og oppvekst1 (fra 2015 og 2016) og to vedtak fra utvalg for miljø og plan 

(fra 2014 og 2016). 

Følgende ti saker har blitt valgt ut for stikkprøvekontroll av oppfølging av vedtak: 

 KST 75/15 – Handlingsprogram 2016-2019 – nr. 29 – «Fairtrade-kommune» 

 KST 75/15 – Handlingsprogram 2016-2019 – nr. 22 – «Vennskapssamarbeid med kommune i 

utviklingsland» 

 KST 74/14 – Handlingsprogram 2015-2018 – nr. 19 – «Overføring av idrettsdrift» 

 KST 14/15 – «Koordinering av tiltak innen psykisk helse rettet mot barn og unge» 

 KST 20/16 – «Skolebruksplan 2016-2030» - pkt. 5 a-c i vedtak 

 KST 41/14 – «Bygging av omsorgsboliger og seniorboliger» 

 LKU 17/16 – «Endring i forskrift om skoletilhørighet» - pkt. 2 i vedtak 

 UKO 9/15 – «Internasjonalt skoletilbud» 

 UMP 83/16 – «Planavklaring for felt T2» - pkt. 3 i vedtak 

 UMP 91/14 – «Oppegård lokalsenter – oppfølging av planprogram» 

 

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Utkast til rapporten har blitt sendt til rådmannen for verifisering og høring. Påpekte faktafeil i rapportens 

datagrunnlag er rettet opp i den endelige versjonen. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den endelige 

rapporten. 

 

 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven og 

anerkjente standarder og praksis knyttet til internkontroll og oppfølging av vedtak. Kriteriene er nærmere 

presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

1 Utvalg for kultur og oppvekst ble i november 2015 slått sammen med utvalg for helse og omsorg, under navnet 
Levekårsutvalget. 
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2. Politisk og administrativ organisering 

Kommunestyret i Oppegård kommune består av 31 folkevalgte representanter, og er kommunens øverste 

organ. Av kommunens politiske reglement2 går det frem at kommunestyret treffer vedtak i saker på vegne 

av Oppegård kommune hvis ikke annet følger av lov, det politiske reglementet eller egne vedtak om 

delegering av myndighet.  

 

Videre er kommunen organisert med formannskap og tre politiske utvalg (administrasjonsutvalg, 

levekårsutvalg og utvalg for miljø og plan). Av det politiske reglementet går det frem at formannskapet 

har ansvar for å behandle forslag og innstille til kommunestyret i saker knyttet til overordnede planer, 

økonomi og eiendom, samt myndighet til å avgjøre saker etter myndighet gitt i særlov når dette ikke er 

delegert til et annet utvalg. Når det gjelder de politiske utvalgene, er disse gitt myndighet til å avgjøre 

saker i samsvar med særlovsdelegering for det enkelte utvalg, slik denne går frem av det politiske 

reglementet. 

 

Administrasjonen i Oppegård kommune er organisert med fem kommunalsjefer under rådmannen. 

Kommunalsjefene har ansvar for følgende områder: 

 Barnehage og kultur 

 Vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt 

idrett og friluftsliv 

 Helse, sosial, pleie og omsorg 

 Skole, PPT og barnevern 

 Organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner) 

 

Delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen går frem av pkt. 1.5.1 i kommunens politiske 

reglement. I reglementet står det at rådmannen har myndighet til å ta avgjørelser og treffe vedtak i alle 

saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 23 (4) i kommuneloven. Det går videre frem at rådmann 

skal sørge for at de saker administrasjonen legger frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at 

vedtak blir satt i verk.  

 

Oppegård kommune er organisert med et formannskapskontor, som fungerer som utvalgssekretariat for 

ordfører, kommunestyre, formannskap og politiske råd og utvalg. Kommunen har totalt fire personer som 

utfører sekretærfunksjoner for de ulike utvalgene, herunder fungerer som møtesekretærer og deltar i 

forberedende møter med utvalgsledere og ordfører i forbindelse med utarbeidelse av sakskart. 

 

 

 

 

                                                

2 Vedtatt av kommunestyret i sak 70/2014, 8. desember 2014. Gjort gjeldende fra 12. oktober 2015. 
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3. System for iverksettelse og oppfølging av 

politiske vedtak 

3.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksettelse, gjennomføring og oppfølging av politiske 

vedtak? 

a. I hvilken grad er det etablert system for registrering av politiske vedtak, som også dokumenterer 

status for oppfølging og iverksettelse? 

b. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak? 

c. I hvilken grad blir det satt frister for iverksettelse av vedtak? 

d. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe fremstår som 

uklart? 

 

 

3.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

(…) 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll.   

 

I KS veileder «Tillit» står det følgende om rådmannens ansvar for å følge opp vedtak: 

 

Rådmannen har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp. Rådmannen må bidra til 

å bygge tillit. Han eller hun må legge til rette for en god dialog, framskaffe en helhetlig og god 

styringsinformasjon til de folkevalgte og presentere informasjonen på en pedagogisk måte. Da kan 

de folkevalgte lettere tilegne seg en god forståelse av situasjonen.3 

(…) 

 

Rådmannens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at 

politikerne er tydelige i vedtakene, selv om det kan være utfordrende. I situasjoner der det 

sannsynligvis er konstant knapphet på ressurser, vil det å velge nesten alltid innebære at man må 

velge bort noe annet. En fordel på ett område må som regel betales med en ulempe på et annet.4 

 

KS ga i forrige valgperiode ut boka «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».5 Her fremgår følgende om 

rådmannens rolle når det gjelder å tolke og forstå bestillinger fra politikerne: 

 

Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli mindre presise 

i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å fortolke og omsette 

vedtaket til en faglig mulig oppgave.6 

 

Videre står det: 

 

                                                

3 KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 90. 2015. 
4 Ibid, s. 93 
5 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
6 Ibid, s. 78. 
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En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå med sitt 

vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som rådmann løpende må 

vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og hva som er politikk.7 

 

I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 

kanaler: 

 

«(…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede gjort når 

en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig 

at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen, slik at de er med på 

utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen (…) 

 

Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan arbeidsordre 

til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer som kommunestyret har 

gitt slik fullmakt. 

 

(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 

oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 

uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken».8 

 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

 

3.3 System for registrering av politiske vedtak 

3.3.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune er, som det går frem av kapittel 2, organisert med et eget formannskapskontor som 

betjener de ulike politiske utvalgene i kommunen med sekretariatstjenester. Det er utarbeidet skriftlige 

rutiner for sekretariatstjenestene9, som tar for seg hvilket ansvar og hvilke oppgaver møtesekretærene 

skal utføre, samt hvordan de ulike oppgavene skal utføres. Dette omfatter blant annet hvilke oppgaver 

som skal gjennomføres i forkant av hvert møte, herunder hvordan møtepapirer skal produseres og hva de 

skal inneholde, samt hvilke oppgaver sekretærene skal gjennomføre etter at møtene er avholdt.  

Av utvalgssekretariatets rutine går det frem at sekretær etter at møter i politiske organ er gjennomført, 

har ansvar for å følge opp og registrere hver enkelt sak som har blitt behandlet i kommunens sak- og 

arkivsystem ESA. I forbindelse med denne oppfølgingen skal sekretærene først påføre behandlingsstatus 

for saken og produsere saksprotokoller. Ferdige protokoller skal eksporteres fra systemet og sendes til 

politikerne, samt lastes opp til kommunens innsynsportal på nett. I sak- og arkivsystemet ligger det inne 

en standardisert mal for møteprotokoll, der det går frem hva en ferdig protokoll skal inneholde, og 

støttetekst som minner møtesekretær om å kontrollere at for eksempel vedtakstekst er i samsvar med det 

vedtaket som ble votert frem i møtet. I tillegg til dette skal sekretær distribuere protokollene fra behandlede 

saker til ledere og saksbehandlere i administrasjonen, slik at disse er orientert.  

Videre går det frem av rutinen at det i saker der det er fattet endelig vedtak jf. delegeringsreglementet, 

og som ikke skal videre til andre utvalg for ytterligere behandling, skal utarbeides en samlet saksfremstilling 

som oppsummerer saken. Den samlede saksfremstillingen skal deretter sendes til den samme 

saksbehandleren som i utgangspunktet utarbeidet saken før den ble behandlet i møtet, slik at 

saksframstilling og vedtak er tilgjengelig i ett dokument hos den virksomheten saken opprinnelig kom fra 

for iverksettelse. Det er utarbeidet en mal for samlet saksfremstilling som sekretærene skal benytte, med 

støttetekst som viser hva sekretær skal legge inn av tekst under de ulike overskriftene. 

Undersøkelsen viser videre at formannskapskontoret fører manuell oversikt i et eget skjema over alle 

vedtak fra utvalgs- og kommunestyremøter som krever oppfølging fra administrasjonen. Skjemaet 

inneholder en rekke kolonner der det i hver sak kan registreres hvilket utvalg saken kom fra, møtedato, 

                                                

7 Ibid, s. 79. 
8 Ibid, s. 79. 
9 Oppegård kommune: Utvalgssekretariatet Rutinebeskrivelse. Sist endret august 2016.  
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saksnavn, saksnummer i kommunens sak- og arkivsystem, frist for oppfølging, hvem som har ansvar for 

oppfølging, hvilken handling som skal gjennomføres og hvilket resultat oppfølgingen eventuelt har hatt, 

samt status for oppfølging av vedtaket. I intervju opplyses det at oversikten over saker til oppfølging blir 

oppdatert fortløpende av formannskapskontoret etter hvert som det blir fattet nye vedtak som krever 

administrativ oppfølging. Det er fast praksis at de ansatte ved formannskapskontoret går gjennom 

oversikten etter at politiske møter er gjennomført, legger til nye vedtak og oppdaterer status for registrerte 

vedtak dersom det foreligger endringer knyttet til disse.  

Det blir videre opplyst i intervju at oversikten med vedtak som krever oppfølging blir gjennomgått og 

oppdatert i forkant av tertialrapporteringer, og i forbindelse med utarbeidelse av årlig budsjett og 

handlingsprogram. Det er rådmannens ledergruppe som har ansvar for å ajourføre listen og oppdatere 

status for hvert enkelt vedtak, på bakgrunn av informasjon fra de ulike kommunalsjefene om hvordan 

oppfølgingen av vedtak innenfor deres fagområde ligger an.  

I intervju kommer det frem at både rådmann og de intervjuede politikerne opplever at Oppegård kommune 

har god kontroll på registrering av vedtak som blir fattet i de politiske organene. De intervjuede politikerne 

trekker også frem at det i stor grad er samsvar mellom hvordan vedtak blir oppfattet av de involverte i 

møtesituasjonen og hvordan vedtaket er formulert i møteprotokoller fra de ulike utvalgene.    

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at Oppegård kommune har etablert system for registrering av 

politiske vedtak, der status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene går frem. Kommunen har en 

skriftlig rutine til bruk for utvalgssekretærer der det går frem hvordan vedtak skal registreres og 

distribueres i organisasjonen, samt en egen oversikt der alle vedtak som krever oppfølging blir lagt inn. 

Det er videre etablert en fast praksis for gjennomgang og ajourføring av de vedtakene som er registrert i 

oversikten. I undersøkelsen kommer det også frem at involverte aktører opplever at kommunen har god 

kontroll med registrering av politisk vedtak. Etter revisjonens vurdering fremstår system, rutiner og praksis 

som er etablert som hensiktsmessig for å sikre at vedtak blir iverksatt og at administrasjonens oppfølging 

av vedtak er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kravene i kommuneloven § 23. 

 

3.4 Rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak 

3.4.1 Datagrunnlag 

I undersøkelsen kommer det frem at hoveddelen av de politiske vedtakene som krever oppfølging fra 

administrasjonen, fattes i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram i desember hvert 

år. Rådmann opplyser at dette gir en fordelaktig vedtaksoppfølging, da mange av vedtakene som krever 

oppfølging vil kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen og dermed naturlig bør sees i 

sammenheng med oppfølging av budsjettet gjennom året for øvrig. Det faktum at oppfølgingen av 

verbalvedtak følger kommunens årshjul og styringssystemet ellers, bidrar etter rådmanns syn til at 

oppfølgingen skjer på en ryddig og forutsigbar måte.  

Undersøkelsen viser at det i tillegg til verbalvedtak, også fattes vedtak i enkeltstående saker gjennom året 

som krever oppfølging fra administrasjonen. Vedtak i enkeltstående saker blir fulgt opp gjennom de samme 

strukturene som verbalvedtakene. 

Oppfølging av politiske vedtak er et fast punkt på agendaen når det blir avholdt ukentlige møter i 

rådmannens ledergruppe, der rådmann og kommunalsjefer deltar. I møtet blir alle nye politiske vedtak 

gjennomgått og det blir diskutert hvordan vedtakene best kan følges opp og hvem som bør følge opp saken. 

På bakgrunn av gjennomgangen blir vedtakene fordelt til de ulike kommunalsjefene for videre oppfølging. 

Alle kommunalsjefer har egne administrative nettverk med virksomhetsledere, der fordelte vedtak blir fulgt 

opp og tildelt til riktig saksbehandler for videre iverksettelse. I undersøkelsen blir det opplyst at 

verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram blir gjennomgått og 

fordelt for oppfølging i det første møtet i rådmannens ledergruppe etter at budsjettbehandlingen i 

kommunestyret er gjennomført, mens vedtak i enkeltstående saker blir gjennomgått og fordelt for 

oppfølging i de ulike virksomhetene fortløpende i de ukentlige møtene.  

Når det gjelder den videre oppfølgingen av vedtakene etter at disse har blitt fordelt mellom saksbehandlere 

ute i avdelingen, blir det opplyst i intervju at det ikke er etablert egne system eller rutiner i kommunen 
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sentralt for å følge opp at saksbehandler iverksetter og utfører oppfølgingen av vedtak. Det blir pekt på at 

det etter å ha mottatt en sak for oppfølging, er saksbehandlers ansvar å se til at denne blir iverksatt og 

fulgt opp. 

Undersøkelsen viser imidlertid at det for de tilfeller der det i vedtakene er spesifisert at en sak skal legges 

frem for et politisk utvalg, er etablert rutiner for det videre arbeidet med oppfølgingen av vedtaket.  I 

Oppegård kommunes politiske reglement pkt. 1.5.2, er det gitt føringer for hvordan saksutredning og 

innstilling fra administrasjonen til politiske organer skal se ut og hva disse skal inneholde for å være 

forsvarlig utredet. I det politiske reglementet går det frem at saksutredninger fra administrasjonen skal 

inneholde innstilling, sammendrag, bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser, hjemmelsgrunnlag, 

gjennomgang av konsekvenser (økonomiske, administrativ, samt konsekvenser for folkehelse, miljø og 

barn og unge), vurderinger, alternativer og begrunnelser, samt anbefaling. 

Videre kommer det fram at kommunen også har utarbeidet en egen rutine til bruk for saksbehandlere og 

ledere i forbindelse med utarbeidelse av saker til politisk behandling.10 Rutinen for utarbeidelse av saker til 

politisk behandling inneholder stegvise gjennomganger av hvilke forberedelser som må gjøres før 

saksbehandlingen tar til, hvordan man utarbeider saksframlegg og hva dette skal inneholde, samt av 

hvordan ferdige saksframlegg ekspederes videre oppover i linjen. Rutinen inneholder også en sjekkliste til 

bruk for saksbehandlere, som gir en kortfattet oversikt over alle de ulike oppgavene i 

saksbehandlingsprosessen. Av rutinen går det frem at sjekklisten er ment å fungere som et kontrollverktøy 

sammen med rutinen, for å sikre at alle oppgaver som skal gjennomføres i saksbehandlingen faktisk er 

gjennomført. Som et tillegg til rutinen for utarbeidelse av saker til politisk behandling, er det også 

utarbeidet en mal for saksframlegg, som innholdsmessig følger kravene som stilles til saksframlegg i både 

kommunens politiske reglement og selve rutinen. 

I intervju blir det opplyst at når saksframlegg som følger opp politiske vedtak er utarbeidet, blir dette sendt 

videre fra saksbehandler til virksomhetsleder, som foretar en innledende kvalitetskontroll og godkjenning 

av saken. Saken blir deretter sendt videre til kommunalsjef for ny gjennomgang og godkjenning. I saker 

som skal føres tilbake til politiske utvalg (ev. råd) og ikke til formannskapet eller kommunestyret, stopper 

kontroll av saksbehandlingen hos kommunalsjef, og saksframlegget sendes direkte videre fra 

kommunalsjef til utvalget for behandling. I saker som skal videre til formannskapet og/eller 

kommunestyret, sender kommunalsjef saken videre til rådmann for endelig kvalitetskontroll og 

godkjenning, før den sendes videre til politisk behandling.  

I intervju opplyser rådmann at administrasjonens system for å følge opp og iverksette politiske vedtak er 

velfungerende, og at reglement og rutiner for hvordan saksframlegg skal bygges opp fungerer 

hensiktsmessig med hensyn til å produsere gode beslutningsgrunnlag for politikerne i ulike saker. Dette 

blir også bekreftet av de politikerne som er intervjuet, som peker på at kommunen i all hovedsak har god 

kontroll på vedtaksoppfølging.  

Mange vedtak innebærer at administrasjonen skal utarbeide en sak og legge frem for politisk behandling. 

I intervju med utvalgsledere blir det pekt på at det forekommer at det blir lagt frem saker for fagutvalgene 

for behandling, der saksutredningen er mangelfull. I noen tilfeller avdekkes også dette før saken kommer 

til utvalget som behandling, i forbindelse med månedlige møter mellom kommunalsjef og utvalgsleder der 

sakskart planlegges og forberedes. Saker som blir vurdert av utvalget å være mangelfullt utredet, blir sendt 

tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning før den kan behandles. Utvalgslederne har inntrykk av 

at administrasjonen i perioder ikke har tilstrekkelig kapasitet/ressurser til å følge opp alle vedtak på en 

tilstrekkelig måte, og at dette fører til at det i enkelttilfeller har vært nødvendig å gå flere runder med en 

sak før den er tilstrekkelig utredet for behandling. 

3.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det er etablert et formalisert system for iverksettelse og oppfølging av politiske 

vedtak, bestående av faste fordelingsmøter i rådmannens ledergruppe der vedtak blir fordelt til 

kommunalsjefene for oppfølging. I tillegg foreligger det skriftlige rutiner for utarbeidelse av saker som skal 

til politisk behandling, som blir benyttet i oppfølgingen av vedtak som innebærer at det skal utarbeides og 

legges frem en sak for politisk behandling. Etter revisjonens vurdering fremstår system og rutiner som er 

                                                

10 Oppegård kommune: Saker til politisk behandling. Rutine datert 20.12.13, sist oppdatert 20.5.2014. 
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etablerte som formålstjenlige med hensyn til å sikre at politisk vedtak blir fulgt opp og iverksatt, både når 

det gjelder verbalvedtak i budsjett og handlingsprogram og vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom 

året. Når det gjelder oppfølging av vedtak som ikke innebærer utarbeidelse av en politisk sak, er det 

revisjonens vurdering at Oppegård kommune gjennom de strukturene som er etablert for å holde oversikt 

over og rapportere til politisk nivå på vedtaksoppfølging, har formålstjenlige rutiner for å sikre at vedtakene 

blir fulgt opp. Dette er omtalt nærmere i kapittel 4.3. 

I undersøkelsen blir det pekt på at det har forekommet tilfeller der politikerne ikke er fornøyde med 

kvaliteten på saksutredningen som blir lagt frem på bakgrunn av et tidligere vedtak, og der saker har blitt 

sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere oppfølging og utredning. Tilsvarende problematikk blir også 

trukket frem i forbindelse med Oppegård kommunes rutiner for å avklare/tolke uklare politiske vedtak, se 

kapittel 3.6. 

 

3.5 Bruk av frister for iverksettelse av vedtak 

3.5.1 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at det i liten grad settes egne frister for oppfølging og iverksettelse av vedtak fra de 

politiske utvalgene i Oppegård kommune. Verken for verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram eller for vedtak i enkeltstående saker blir det spesifisert konkrete frister eller 

angitt omtrentlig når et vedtak fra et politisk utvalg ønskes eller forventes iverksatt og gjennomført.  

I intervju opplyser rådmann at når det gjelder verbalvedtak som fattes i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram, er det naturlig at oppfølgingen av disse skjer enten gjennom budsjettåret 

(for vedtak i budsjett som det knytter seg budsjettmidler til) eller gjennom at det legges opp til en 

oppfølging i løpet av den fireårsperioden handlingsprogrammet omfatter (for vedtak i handlingsprogram). 

I intervju bekrefter ordfører at man også på politisk nivå legger til grunn at oppfølging av vedtak i 

forbindelse med budsjett og handlingsplan følger den tidshorisontene de to dokumentene er gjeldende for, 

henholdsvis ett og fire år. Ordfører opplyser samtidig at alle vedtak knyttet til budsjett og handlingsprogram 

det siste året har vært ferdigbehandlet i tide, og at det også tidligere kun unntaksvis har skjedd at 

verbalvedtak ikke har blitt iverksatt innenfor den definerte perioden for budsjett og/eller handlingsprogram. 

I intervju opplyser rådmann videre at med mindre det er satt klare frister eller gitt bestemte føringer fra 

politisk hold, har administrasjonen rom for å prioritere når og hvordan de ulike vedtakene skal følges opp. 

Dette gjør det mulig for administrasjonen å balansere det påkrevde arbeidet bedre, og disponere 

tilgjengelige ressurser ut fra hvor de til enhver tid er mest nødvendige. Ordfører trekker også frem at 

kommunestyret som organ bør være forsiktig med å setter frister for administrasjonen uten å ha kjennskap 

til kapasitet og hvilke konsekvenser slik fristsetting vil kunne ha for prioriteringer opp mot øvrige arbeid i 

kommunen. Ordfører peker også på at ved å sette frister kun i noen få tilfeller, blir fristsetting et sterkt og 

tydelig virkemiddel vedrørende prioritering av oppfølging av vedtak som kommunestyret kan benytte seg 

av i tilfeller der det blir vurdert som avgjørende at vedtaksoppfølgingen skjer på et bestemt tidspunkt. 

I forlengelsen av dette, peker ordfører på at man fra politisk hold i Oppegård forsøker å være tilbakeholdne 

med antall vedtak som fattes per år, som et grep for å sikre at administrasjonen har kapasitet til faktisk å 

følge opp de vedtak politikerne fatter. Ordfører opplyser at det i Oppegård i snitt fattes cirka 20 

verbalvedtak i året som krever administrativ oppfølging. 

Opplysningene om bruk av frister for iverksettelse av vedtak bekreftes av stikkprøvegjennomgangen 

revisjonen har gjennomført. Det er ikke satt frister for oppfølging eller gitt føringer for når og hvordan de 

ulike vedtakene skal følges opp i noen av de ti sakene revisjonen har gått gjennom. Alle vedtakene 

revisjonen har gjennomgått gjelder saker der administrasjonen er bedt om å utarbeide notat/saksfremlegg 

eller utrede et bestemt tema, og føre dette tilbake til politisk nivå.  

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i Oppegård kommune ikke er praksis for å sette konkrete frister for når 

administrasjonen skal være ferdig med å følge opp og iverksette politiske vedtak. Både administrasjonen 

og politikerne i Oppegård er fornøyde med denne praksisen, og det blir pekt på at det å ikke sette frister 

gir administrasjonen handlingsrom til å disponere ressursbruk der det er mest nødvendig. Det blir også 
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pekt på at en gjennom denne praksisen unngår at politikerne legger føringer på administrasjonens 

disponeringer basert på manglende kjennskap til kapasitet og konsekvenser for annet arbeid. 

I stikkprøvegjennomgangen kommer det frem at det ikke blir satt frist for oppfølging og iverksettelse av 

politiske vedtak, selv om vedtakene som omhandler utarbeidelse eller utredning av konkrete dokumenter 

og tema som skal føres tilbake til politisk nivå. Revisjonen mener at det i slike saker ofte kan være 

hensiktsmessig at administrasjonen i kommunen vurderer å sette en egen frist for ferdigstillingen av 

oppfølgingen, for å sikre at arbeidet blir tilstrekkelig prioritert og at det sikres fremdrift. Administrasjonen 

bør også vurdere å rapportere eventuelle frister og fremdriftsplaner som blir fastsatt av administrasjonen 

til politisk nivå, for å sikre at relevante politiske organer er orientert om hvordan og når vedtak er planlagt 

fulgt opp.  

  

3.6 Rutiner for å avklare/tolke eventuelle uklare politiske vedtak  

3.6.1 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert skriftlige retningslinjer, rutiner eller prinsipper for å avklare eller 

tolke vedtak fra kommunestyret i saker der vedtak fremstår som uklare for administrasjonen. I intervju 

blir det imidlertid opplyst at administrasjonen i tillegg til selve vedtaket og det som kommer frem i 

forbindelse med behandlingen av saker i de politiske utvalgene, fører en utstrakt dialog med både ordfører 

og utvalgsledere, for å sikre at det ikke oppstår avvik mellom politikernes intensjoner med et vedtak og 

administrasjonens oppfølging av vedtaket. Det gjennomføres ukentlige møter mellom rådmann og ordfører, 

mens kommunalsjefene har faste møter med utvalgsledere innenfor sine fagområder i forkant av hvert 

utvalgsmøte. Det er også etablert en ordning der ordfører deltar i møter i rådmannens ledergruppe en gang 

i måneden. Alle disse møtene gir administrasjonen anledning til å drøfte oppfølging av vedtak, herunder ta 

opp eventuelle uklarheter og gjøre nødvendige avklaringer knyttet til politiske vedtak som ikke er 

tilstrekkelig tydelige. Rådmann peker på at de møtearenaene som er etablert, er nyttige med hensyn til å 

sikre god oppfølging og riktig tolkning av uklare vedtak.  

Videre viser undersøkelsen at det er etablert praksis at rådmann er tilstede i formannskaps- og 

kommunestyremøter, sammen med ledergruppen bestående av kommunalsjefer og eventuelle 

virksomhetsledere som er berørt av saker som skal behandles. For utvalgsmøter har rådmannen delegert 

til kommunalsjefer å stille i møtene, sammen med ev. berørte virksomheter og saksbehandlere. Denne 

praksisen skal bidra til at administrasjonen er godt kjent med de saker og vedtak som kommer tilbake til 

administrasjonen for oppfølging etter politisk behandling. 

I intervju opplyser leder for formannskapskontoret at ordlyden i vedtakene slik disse blir fattet i møter i de 

politiske utvalgene i hovedsak er tydelige, men at det forekommer at vedtak som fattes er utydelige/uklare 

og må avklares ytterligere med politikerne gjennom de arenaene som er etablert for dialog om 

vedtaksoppfølging. Videre opplyser ordfører i intervju at det i kommunen kan være behov for at politikerne 

i enda større grad arbeider med å sikre tydelig ordlyd i alle vedtak, slik at vedtakene i enda større grad 

fremstår som klare og tydelige for administrasjonen med hensyn til hva politikerne ønsker fulgt opp og 

iverksatt i den enkelte sak. Selv om det forekommer sjelden, har det ifølge ordfører hendt i noen få tilfeller 

knyttet til verbalforslag at administrasjonen ikke har tolket et vedtak korrekt, og at det har blitt utarbeidet 

saker som ikke i tilstrekkelig grad reflekterer og tar innover seg politikernes intensjon med vedtaket. I slike 

tilfeller, hvor politisk nivå ikke opplever å ha fått svar på det man bad om i vedtaket, godtas ikke sakene 

som fullført, og man ber administrasjonen følge opp vedtaket ytterligere. Saken holdes da åpen til politisk 

nivå er fornøyd med administrasjonens oppfølging og den saken som blir lagt frem. I forbindelse med 

undersøkelsen blir det imidlertid trukket frem fra politisk hold at politikerne for å unngå at slike tilfeller 

oppstår, med fordel kan være mer bevisste på å tydeliggjøre hva man ønsker fra administrasjonen, og 

sørge for en tydeligere ordlyd eller utforming av enkelte verbalvedtak. 

 

I intervju blir det videre trukket frem at det kan være utfordrende for administrasjonen at det i forbindelse 

med at det blir fattet vedtak i politiske organ, ofte også gis muntlige signaler gjennom debattene som 

politikerne forventer skal følges opp av administrasjon. Selv om politikerne som har blitt intervjuet er enige 

om at administrasjonen i hovedsak er oppmerksomme og klarer å fange opp de signaler som blir gitt og 

de intensjoner som ligger bak et vedtak i forbindelse med behandling, blir det pekt på at kommunen har 

et forbedringspotensial i vedtaksoppfølgingen knyttet til å sikre en tydelig forventningsavklaring mellom 
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politikerne og administrasjonen og klar kommunikasjon rundt innhold i vedtak for å sikre en oppfølging i 

tråd med politikernes intensjoner bak vedtaket. Det blir i intervju vist til at det ikke foreligger noe system 

for å følge opp hvordan muntlige signaler blir brukt i oppfølgingen av et vedtak, utover de system og rutiner 

som er etablert for registrering og oppfølging av selve vedtakene.  

 

3.6.2 Vurdering 

Det går frem av undersøkelsen at Oppegård kommune ikke har etablert skriftlige rutiner eller retningslinjer 

for å avklare/tolke utydelige vedtak fra kommunestyret. Det er imidlertid etablert en tydelig praksis for å 

gå gjennom og diskutere innholdet i alle nye vedtak både internt i administrasjonen og i egne møter mellom 

administrativ og politisk ledelse, og for å bringe uklare vedtak tilbake til politikerne for tydeliggjøring der 

det måtte være behov for det. Administrasjonen er også tilstede i de politiske møtefora der vedtak fattes. 

Etter revisjonens vurdering fremstår den etablerte praksisen som god, og gir administrasjonen et godt 

utgangspunkt for å fange opp intensjonen bak vedtakene og omsette denne i praksis. 

I undersøkelsen kommer det samtidig frem at det kan være utfordrende for administrasjonen at det i 

forbindelse med at det blir fattet vedtak i politiske organ, ofte også gis muntlige signaler som politikerne 

forventer skal følges opp av administrasjon. Revisjonen vil peke på at det i utgangspunktet er rådmannens 

ansvar å fortolke og omsette politiske vedtak i praksis, og at det derfor er viktig at administrasjonen har 

etablert systemer som gjør at intensjonen bak vedtakene fanges opp (se første avsnitt). Samtidig mener 

revisjonen at det også er viktig at politikerne i sine vedtak gir administrasjonen tilstrekkelig informasjon 

om hva som ønskes fulgt opp, jf. de anbefalinger som er gitt av KS med hensyn til å trekke ut og 

oppsummere essensen i den politiske diskusjonen i vedtakene. For å sikre at alle muntlige signaler det er 

politisk enighet om blir formidlet videre til administrasjonen, og at administrasjonen dermed mottar 

tilstrekkelig informasjon om hva politikerne ønsker fulgt opp, mener revisjonen at Oppegård kommune kan 

vurdere å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem hvilke 

momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen. Dette vil etter revisjonens vurdering kunne bidra til å 

sikre at intensjonen bak vedtak som fattes i politiske utvalg i større grad blir fanget opp av 

administrasjonen, og redusere risikoen for at politisk nivå får tilbake saker som ikke er tilstrekkelig utredet.  
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4. Rapportering på vedtaksoppfølging 

4.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende problemstilling: 

I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder orientering om 

avvik? 

 

 

4.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven stilles det krav til hvilke opplysninger som skal inkluderes i årsberetning fra 

administrasjonen, og som vedtas av kommunestyret. Av lovens § 48 nr. 5 går følgende frem: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 

årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten […]» 

I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll11, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den 

lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at 

rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av 

vedtakene.12 

I KS’ bok «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen»13 går det frem under overskriften Vital styringsinformasjon 

at for at politikere skal kunne utøve sitt arbeid på en treffsikker og effektiv måte er det viktig at de sikres 

god og riktig informasjon.14 Det understrekes at det derfor er viktig at rådmannen tar aktive grep for å 

sikre åpenhet og strukturert informasjonsflyt. Slik informasjon gis som regel i stiliserte rapporter, men KS 

trekker fram at det også bør drøftes hvorvidt det er hensiktsmessig med mer løpende informasjon om 

generelle forhold eller tjenesteproduksjon.15 

 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Formell rapportering 

I undersøkelsen kommer det frem at den formelle rapporteringen på vedtaksoppfølging til kommunestyret 

skjer tre ganger i året, gjennom tertialrapportering i juni (for perioden januar-april) og oktober (for 

perioden januar-august), og gjennom årsberetning for foregående år som behandles i mai. Rapportene 

inneholder en samlet oversikt over alle verbalvedtak som administrasjonen har registrert til oppfølging, 

plassert under en egen overskrift. For hvert vedtak blir det gjennom et system med fargekoder opplyst om 

status for oppfølging av vedtaket (hvorvidt vedtaket er påbegynt/ikke påbegynt/ferdigstilt, og om 

oppfølgingen er i rute eller forsinket), og det blir gitt en beskrivelse av hva som er gjort eller planlagt gjort 

i forbindelse med oppfølging. For en del av vedtakene i rapportene blir det også opplyst om når 

administrasjonen planlegger å legge frem saker/notat/utredninger for kommunestyret og/eller politiske 

fagutvalg. 

 

Det er kommunalsjefene som har ansvar for å rapportere på status for oppfølging av vedtak innenfor sine 

områder, slik at denne er klar til den samlede rapporteringen i tertialrapportering og årsberetning. 

Rapporteringen fra kommunalsjefene skjer i Corporater, som er systemet Oppegård kommune benytter til 

                                                

11 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013. 
12 Ibid. s. 79 
13 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
14 Ibid. s. 79. 
15 Ibid. s. 80. 



 

17  

virksomhets- og målstyring. I intervju blir det pekt på at Corporater er et praktisk verktøy som gjør det 

enkelt for kommunalsjefene å holde oversikt over og rapportere på verbalvedtak innenfor egne områder, 

og hvor det er enkelt å ta ut rapporter som skal inngå i den samlede rapporteringen i tertialrapporter og 

årsberetning. 

Som et tillegg til de faste rapporteringspunktene der det blir rapportert om status for oppfølging av 

verbalvedtak, har kommunen nylig satt i gang mer fortløpende rapportering til utvalgene på de ulike 

vedtakene. Denne rapporteringen består i at det lages egne notater som legges frem i de politiske 

fagutvalgene eller formannskapet som orienteringssaker. Notatene er mer detaljert enn det som 

rapporteres til kommunestyret i tertialrapportene, og gir politikerne en utvidet bakgrunn for å forstå og ta 

stilling til den oppfølgingen administrasjonen har gjennomført/planlagt. I intervju opplyser ordfører at 

fortløpende og mer detaljert rapportering på oppfølging av verbalvedtak ble satt i gang fordi politikerne i 

Oppegård opplevde at de fikk for lite eller for dårlige tilbakemeldinger gjennom året på hvordan 

verbalvedtak ble fulgt opp. Det er ikke definert hvor ofte eller for hvilke verbalvedtak det skal gjennomføres 

spesifikk rapportering i form av egne notater. For hvilke vedtak og hvor ofte slik rapportering finner sted, 

avhenger av politikernes ønske for hvert enkelt verbalvedtak. 

 

I intervju opplyser de intervjuede politikerne at rapportering til kommunestyret på oppfølging av 

verbalvedtak i all hovedsak er tilstrekkelig, og at tertialrapportering, årsberetning og rapportering i form 

av notater til utvalg og formannskap i stor grad gir oversikt over hvordan verbalvedtakene følges opp. 

En gjennomgang av tertialrapporter og årsberetninger for perioden 2015-2017 (1. tertial), viser at den 

formelle rapporteringen på oppfølging av vedtak utelukkende omfatter verbalvedtakene fattet i forbindelse 

med behandling av budsjett og handlingsprogram i desember hvert år. Rapporteringen inkluderer ikke 

opplysninger om status for vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom året og hvordan disse har blitt 

fulgt opp. Undersøkelsen som er gjennomført viser at det for vedtak i enkeltstående saker heller ikke blir 

foretatt noen tilsvarende rapportering gjennom andre saker eller dokumenter. Det blir for eksempel ikke 

lagt frem saker med samlede oversikter for politikerne som viser status for oppfølging og iverksetting av 

enkeltstående vedtak. I intervju blir det opplyst at den rapporteringen politikerne mottar når det gjelder 

oppfølging av vedtak i enkeltstående saker, er at sakene det er fattet vedtak i føres tilbake til utvalget når 

de er ferdig fulgt opp og det blir lagt frem saksframlegg med notat/utredning eller lignende for politisk 

behandling. 

Videre viser undersøkelsen at når det gjelder rapportering til de politiske fagutvalgene i kommunen 

(Levekårsutvalget og Utvalg for miljø og plan) på vedtak fattet i utvalget som administrasjonen skal følge 

opp og iverksette, kommer det frem i undersøkelsen at det ikke foretas systematiske rapporteringer med 

oversikter over status for oppfølging av vedtak. I intervju opplyser utvalgslederne at dersom de ønsker 

informasjon om status for oppfølging av bestemte vedtak, må dette etterspørres direkte fra 

administrasjonen, som da gir muntlige orienteringer i utvalgsmøtet. Utvalgslederne etterlyser bedre og 

mer rapportering om fremdrift i vedtak fra utvalget som følges opp av administrasjonen. Det blir pekt på 

at dette er særlig ønskelig i forbindelse med større saker der mye kan skje underveis i arbeidet, og at det 

er viktig at politikerne får innsikt i og er koblet på de prosessene som fører frem til de endelige 

resultatene i slike saker. 

  

4.3.2 Uformell dialog rundt vedtaksoppfølging 

Undersøkelsen viser at det i tillegg til formell rapportering på vedtaksoppfølging, er etablert flere arenaer 

for dialog mellom administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen, der også oppfølging av vedtak 

er tema. I intervju blir det opplyst at det avholdes møter mellom ordfører og rådmann en gang i uken, der 

tema er pågående saker, informasjon og dialog om hva som til enhver tid rører seg i organisasjonen. I 

forbindelse med disse møtene forekommer det også at status for oppfølging av bestemte vedtak er tema. 

Videre deltar ordfører regelmessig i møter i rådmannens ledergruppe sammen med kommunalsjefene. 

Tema i disse møtene er de samme som i møtene mellom ordfører og rådmann. 

 

I tillegg blir det i intervju opplyst at det gjennomføres faste møter hver måned der administrasjonen og de 

ulike politiske utvalgslederne sammen forbereder og setter opp sakskart til de politiske møtene som skal 

gjennomføres i kommunen den neste måneden. I forbindelse med disse forberedende møtene blir også 

oversikten over registrerte vedtak til administrativ oppfølging gjennomgått (se kapittel 3.3.1), slik at 

eventuelle saker som er fulgt opp og ferdig utarbeidet kan fordeles til riktig utvalg for politisk behandling. 
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I intervju blir det pekt på at disse møtene mellom administrasjonen og utvalgslederne bidrar til å gi 

politikerne bedre oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. 

  

4.3.3 Rapportering på avvik i vedtaksoppfølgingen 

Som det går frem tidligere i dette kapitlet, inneholder rapportering i tertialrapportering og årsberetning 

opplysninger om oppfølgingsstatus for alle verbalvedtak. Eventuelle avvik som inntreffer i forbindelse med 

oppfølging av verbalvedtakene, vil følgelig være synlige for politikerne gjennom rapportene som legges 

frem tre ganger i året.  

I tillegg til dette, kommer det frem at det i kommunen er fast praksis at avvik knyttet til fremdrift, økonomi 

eller kvalitet i forbindelse med vedtaksoppfølging skal gis tilbakemelding om til politisk nivå umiddelbart 

etter at avvikene blir kjent. Avvik knyttet til vedtaksoppfølging tas opp muntlig i formannskapet uavhengig 

av tertialrapporteringen, og administrasjonen venter ikke til neste formelle rapporteringspunkt med å gi 

politisk nivå beskjed om eventuelle avvik knyttet til oppfølging av vedtak. I den fortløpende rapporteringen 

blir politikerne vanligvis informert om bakgrunnen for avviket, og redegjør for tiltak og konsekvenser til 

formannskapet. Rådmannen opplyser i intervju at formannskapet virker å være tilfredse med å få denne 

typen fortløpende tilbakemeldinger. Oppfatningen bekreftes av de intervjuede politikerne, som opplyser at 

rapporteringen fra administrasjon på avvik knyttet til oppfølging av vedtak i all hovedsak er tilfredsstillende. 

I forbindelse med verifisering av datagrunnlaget i rapporten, blir det fra administrasjonen opplyst at denne 

typen fortløpende rapportering på avvik knytter seg til fem større investeringsprosjekter som pågår i 

kommunen. 

I intervju opplyser politikerne som er intervjuet at det er forholdsvis få avvik i kommunen knyttet til 

vedtaksoppfølging, og at det ikke er noen bestemt systematikk i at de avvikene som inntreffer skyldes de 

samme utfordringene eller problemene. I forlengelsen av dette blir det pekt på at det i kommunen er 

etablert en praksis der partigruppene i forkant av behandling av budsjett og handlingsprogram stiller 

spørsmål til administrasjonen og får redegjørelser om ulike tema de vurderer å foreslå verbalvedtak knyttet 

til. Dette gir politikerne mulighet til å få avklaringer knyttet til faglige, juridiske og ressursmessige 

problemstillinger før forslag til vedtak fremmes, en praksis som bidrar til at det i mindre grad enn det 

kanskje ellers ville blir fattet vedtak administrasjon kan ha vanskelig for å følge opp. 

I stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført, kommer det frem et vedtak som administrasjonen 

har fulgt opp, men der det ikke er rapportert til politisk nivå at oppfølgingen er et svar på dette spesifikke 

vedtaket. Rådmannen opplyser at vedtaket ble inkludert i og fulgt opp som en del av et større og mer 

omfattende prosjekt om samme tema som kommunen allerede hadde satt i gang da vedtaket ble fattet, 

og at politikerne har blitt orientert om dette prosjektet både gjennom tertialrapportering og årsberetning. 

Rådmannen peker imidlertid på at administrasjon nå også vil rapportere spesifikt til politisk nivå om at 

prosjektet omfatter de momentene som lå inne i vedtaket revisjonen har sett på, for å tydeliggjøre overfor 

politikerne at vedtaket er fulgt opp.    

4.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Oppegård kommune gjennom tertial- og årsrapportering har etablert faste rutiner 

for å rapportere fra administrasjonen til politisk nivå på oppfølging av verbalvedtak fattet i forbindelse med 

behandling av budsjett og handlingsprogram. Rapporteringen, som blir gjennomført i juni og oktober 

(tertialrapporter) og mai (årsberetning), inneholder informasjon om status for oppfølging av hvert enkelt 

verbalvedtak, samt eventuelle avvik fra planlagt oppfølging og årsakene til disse. I tillegg er det nylig 

innført fortløpende og mer detaljert rapportering på utvalgte verbalvedtak, i form av egne notater som 

legges frem som orienteringssaker. Rapporteringen på verbalvedtak oppleves av intervjuede politikere å 

være tilstrekkelig med hensyn til å gi oversikt over hvordan vedtakene følges opp av administrasjonen. 

Etter revisjonens vurdering fremstår rapporteringen på verbalvedtak som hensiktsmessig for å sikre at 

kommunestyret i Oppegård, som kommunens øverste organ, er tilstrekkelig informert om hva som blir 

gjort for å følge opp og sette i verk de vedtakene det har fattet i forbindelse med behandling av budsjett 

og handlingsprogram.  

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke blir rapportert til politisk nivå på administrasjonens oppfølging av 

vedtak i enkeltstående saker, utover det at saker som er ferdig fulgt opp føres tilbake til politisk nivå. Det 

blir i disse sakene ikke rapportert om status for oppfølging, fremdrift eller eventuelle avvik knyttet til 

iverksettelse av vedtakene. Etter revisjonens vurdering er ikke denne praksisen tilfredsstillende, da den 
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medfører risiko for at kommunestyret (eller andre politiske organer) ikke mottar tilstrekkelig informasjon 

med hensyn til å kunne følge opp hvordan vedtak blir fulgt opp og iverksatt, og til å vurdere om det er 

behov for å sette inn korrigerende tiltak.  

Etter revisjonens vurdering bør Oppegård kommune vurdere å etablere rutiner for rapportering som sikrer 

at det blir rapportert fra administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder 

også vedtak fattet av politiske utvalg i enkeltstående saker. Revisjonen mener det er hensiktsmessig at 

rutinene som et minimum inneholder informasjon om status på vedtak, samt informasjon om oppfølging 

og gjennomføring av vedtakene, jf. anbefalinger fra KS knyttet til innhold i den lovpålagte rapporteringen 

på internkontroll fra rådmann til kommunestyret.  

Revisjonen mener videre at det i forbindelse med rapportering på oppfølging av vedtak i enkeltstående 

saker, er viktig at det også blir rapportert om eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen, samt om årsakene 

til slike avvik. Rapportering som inneholder informasjon om eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen og 

årsaker til disse, vil kunne bidra til å synliggjøre overfor politikerne hvilke utfordringer som eksisterer med 

hensyn til oppfølging av forskjellige vedtak, og i større grad gjøre det mulig for kommunestyret å følge opp 

avvik, gi føringer om hvilke vedtak som skal prioriteres og hvilke vedtak som kan vente, samt eventuelt 

sette inn tiltak og ressurser for å sikre at alle vedtak blir fulgt opp i samsvar med intensjonene. Etter 

revisjonens vurdering bør derfor rutiner for å rapportere til politisk nivå på vedtaksoppfølging også 

inneholde krav til avviksrapportering. 
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5. Informasjon til publikum om oppfølging av 

vedtak 

5.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende problemstilling: 

I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert til innbyggerne? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 4 går det frem at kommunen skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at 

forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. 

Oppegård kommune har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi16 som omtaler hvordan kommunen skal 

sikre at innbyggere, ansatte og andre får tilgang til informasjon om kommunens virksomhet, herunder 

tjenesteleveranser, myndighetsutøvelse og informasjon om Oppegård kommune som demokrati- og 

samfunnsutvikler.  

Et av de overordnede målene i strategien er økt kunnskap blant innbyggerne om kommunens aktiviteter. 

Oppegård kommune skal informere om aktiviteter på en måte som øker kjennskapen til hvilke tjenester 

kommunen tilbyr og hvilken service innbyggerne kan forvente. Videre skal innbyggerne ha mulighet til å 

tilegne seg nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, blant annet gjennom at politiske beslutninger 

gjøres kjent. 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

5.3 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at Oppegård kommune publiserer sakskart og møteprotokoller fra alle politiske møter 

på kommunens nettsider, under fanen «Politikk». Her har publikum og innbyggere anledning til å gå inn 

og lese både saksframlegg, administrasjonens innstilling i de ulike sakene og de vedtak politikerne har 

fattet i den enkelte sak.  

Videre distribuerer Oppegård kommune annenhver uke informasjonsavisen «Din kommune» til alle 

husstander i kommunen. I «Din kommune» blir det informert om aktuelle enkeltsaker kommunen vurderer 

at er av særlig interesse for innbyggerne og om saker som skal legges ut til offentlig ettersyn som for 

eksempel detaljreguleringen. Aktuelle saker om hendelser og arbeid som pågår i kommunen og som blir 

vurdert som relevante for publikum, blir også gjerne lagt ut på kommunens nettsider som nyhetssaker, og 

annonsert i sosiale medier som Facebook og Twitter.  

I tillegg inneholder «Din kommune» en fast rubrikk med informasjon om hvilke politiske møter som skal 

gjennomføres i kommunen de neste ukene, samt om fast offentlig spørretid i forbindelse med oppstart av 

kommunestyremøter og at alle politiske møter er åpne for publikum hvis ikke annet er oppgitt. Det blir 

også opplyst om at saksdokumenter ligger tilgjengelig på kommunens nettsider, samt i resepsjonen på 

rådhuset. 

I intervju opplyser flere av de intervjuede at det kan være vanskelig for innbyggerne å finne informasjon 

om politiske saker på kommunens nettsider. Særlig blir det pekt på at søkefunksjonaliteten på sidene er 

dårlig, og at det er utfordrende å finne dokumenter knyttet til bestemte saker med mindre man er kjent 

med når og i hvilket utvalg saken ble behandlet. Det blir opplyst at det forekommer at kommunen får 

henvendelser fra innbyggere som ikke finner den informasjonen om enkeltsaker de leter etter på 

kommunens nettsider, og som behøver hjelp til hvor de kan finne informasjonen. I intervju opplyser 

rådmannen at Oppegård kommune ønsker å være en positiv kommune som hjelper innbyggerne, og at det 

i denne sammenheng jobbes med å forbedre de digitale selvhjelpsløsningene på kommunens nettsider. 

 

                                                

16 Oppegård kommune: Kommunikasjonsstrategi. Ikke datert. 
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Det blir også pekt på i intervju at kommunen kunne ha vært flinkere til å informere publikum om hvilke 

saker som skal diskuteres og behandles i formannskap og kommunestyre, slik at innbyggere i større grad 

kan være tilstede og holde seg informert om pågående arbeid i kommunen gjennom disse møtene. Det blir 

pekt på at generelt sett er det få tilhørere i formannskaps- og kommunestyremøter, med unntak av når 

saker som skaper stor medieoppmerksomhet skal behandles.  

 

Når det gjelder nyhetssaker som blir publisert på kommunens hjemmesider og i «Din kommune», blir det 

opplyst i intervju at det ikke er etablerte bestemte retningslinjer eller kriterier for å vurdere hvilke politiske 

saker og vedtak som bør fremheves spesielt til publikum. Rådmann viser imidlertid til at leder for 

kommunikasjonsavdelingen deltar på rådmannens ledermøter, hvor aktuelle saker gjennomgås. I dette 

forumet kan det gis signaler om at enkelte saker bør løftes frem på nettsidene fordi de anses å være av 

allmenn interesse. Dette gjelder for eksempel større reguleringssaker i kommunen. Rådmannen opplyser 

også i intervju at kommunen i flere enkeltstående saker inviterer innbyggere til å komme med innspill og 

meninger mens arbeidet med saken pågår. Innbyggere har for eksempel blitt oppfordret til å komme med 

innspill til rådmannens innstilling i saken om Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som skal etableres 

på Taraldrud. Også i tilknytning til kommunesammenslåingen med Ski ønsker man innbyggermedvirkning, 

og det er opprettet egne internettsider i tilknytning til kommunesammenslåingen, der innbyggerne kan 

følge med på gangen i arbeidet og komme med egne innspill. 

 

5.4 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, er det revisjonens vurdering at Oppegård kommune i 

utgangspunktet har lagt godt til rette for at kommunens innbyggere får innsyn i og informasjon om 

kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 4 og Oppegård kommunes egen kommunikasjonsstrategi. 

Revisjonen vurderer det også som positivt at kommunen arbeider med å forbedre de digitale 

selvhjelpsløsningene på kommunens nettsider. 

Når det gjelder informasjon om oppfølgingen av vedtak spesielt, vil samtidig revisjonen vise til kapittel 4.3, 

der det fremgår at det ikke blir rapportert samlet på oppfølging av alle vedtak fra administrasjonen til 

politisk nivå i egne saker. Dette medfører at det gjennom innsynsløsningen ikke finnes tilgjengelig en 

samlet oversikt over politiske vedtak og hvordan disse blir fulgt opp av administrasjonen. Etter revisjonens 

vurdering fører dette til at det blir unødvendig vanskelig for innbyggerne i Oppegård kommune å finne 

informasjon om hvordan politiske vedtak blir fulgt opp. Revisjonen mener derfor at Oppegård kommune 

bør vurdere å fremheve tydeligere for kommunens innbyggere hvilke vedtak som har blitt fattet av 

politikerne i ulike saker, gjennom for eksempel å legge frem samlede oversikter i relevante kanaler over 

alle politiske vedtak, og hvordan disse er fulgt opp av administrasjonen. Dette vil slik revisjonen ser det 

gjøre det enklere for publikum å sette seg inn i og holde oversikt over myndighetsutøvelse og pågående 

aktiviteter i den kommunale virksomheten, og gjennom dette gi innbyggerne muligheten til å tilegne seg 

nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, jf. de overordnede målsetningene i Oppegård kommunes 

kommunikasjonsstrategi.  
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen som er gjennomført viser at Oppegård kommune i hovedsak har etablert løsninger 

som sikrer god internkontroll knyttet til vedtaksoppfølging. Dette inkluderer system og rutiner for 

registrering av politisk vedtak der også status for oppfølging og iverksettelse av vedtak blir dokumentert, 

rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, fast praksis for å fange opp intensjoner bak 

politiske vedtak og system for å rapportere på oppfølging av vedtak til politiske nivå.  

Samtidig viser forvaltningsrevisjonen at Oppegård kommune har forbedringspotensial på flere av de 

undersøkte områdene. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at det ikke alltid er samsvar mellom 

hvordan vedtak blir fulgt opp og de forventningene politikerne hadde til oppfølgingen. Videre kommer det 

frem at de etablerte rutinene for å rapportere til politisk nivå om oppfølging av vedtak kun omfatter 

verbalvedtak, og ikke vedtak i enkeltstående saker. Revisjonen mener denne praksisen ikke er 

tilfredsstillende. Manglende rapportering på hvordan vedtak følges opp medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at kommunestyret ikke mottar tilstrekkelig informasjon med hensyn til å kunne følge 

opp hvordan vedtak blir fulgt opp og iverksatt, og dermed ikke mottar tilstrekkelig informasjon til å ivareta 

sin funksjon som kommunens øverste myndighet og styrende organ. Revisjonen mener derfor at 

kommunen bør vurdere å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert til politisk nivå 

om status for oppfølging av alle vedtak, herunder vedtak fattet av politiske utvalg i enkeltstående saker og 

eventuelle avvik i oppfølgingen av disse vedtakene. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune i hovedsak har lagt godt til rette for at kommunens 

innbyggere har anledning til selv å finne informasjon om hvilke vedtak som er fattet og hvordan 

verbalvedtak er fulgt opp. Det er imidlertid ikke fra kommunens side lagt spesifikt til rette for at innbyggere 

enkelt skal kunne finne informasjon om alle politiske vedtak som er fattet og hvordan disse er fulgt opp av 

administrasjonen. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig å fremheve dette på en tydeligere måte, 

gjennom for eksempel en samlet oversikt, slik at det blir enklere for kommunens innbyggere å danne seg 

oversikt over de aktivitetene som pågår i den kommunale virksomheten. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Vurderer å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem 

hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  

 

2. Vurderer å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til politisk 

nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen. 

 

3. Vurderer å legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av disse, som er 

tilgjengelig for både politikere og innbyggere. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommuneloven § 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

I kommuneloven § 23 går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll.   

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)17 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av 

administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at 

en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at 

organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.18 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging  

  

 

Vedtaksoppfølging 

I KS veileder «Tillit» står det følgende om rådmannens ansvar for å følge opp vedtak: 

 

Rådmannen har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp. Rådmannen må bidra til 

å bygge tillit. Han eller hun må legge til rette for en god dialog, framskaffe en helhetlig og god 

                                                

17 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
18 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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styringsinformasjon til de folkevalgte og presentere informasjonen på en pedagogisk måte. Da kan 

de folkevalgte lettere tilegne seg en god forståelse av situasjonen.19 

(…) 

 

Rådmannens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at 

politikerne er tydelige i vedtakene, selv om det kan være utfordrende. I situasjoner der det 

sannsynligvis er konstant knapphet på ressurser, vil det å velge nesten alltid innebære at man må 

velge bort noe annet. En fordel på ett område må som regel betales med en ulempe på et annet.20 

 

KS ga i forrige valgperiode ut boka «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».21 Her fremgår følgende om 

rådmannens rolle når det gjelder å tolke og forstå bestillinger fra politikerne: 

 

Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli mindre presise 

i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å fortolke og omsette 

vedtaket til en faglig mulig oppgave.22 

 

Videre står det: 

 

En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå med sitt 

vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som rådmann løpende må 

vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og hva som er politikk.23 

 

I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 

kanaler: 

 

« (…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede gjort når 

en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig 

at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen, slik at de er med på 

utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen (…) 

 

Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan arbeidsordre 

til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer som kommunestyret har 

gitt slik fullmakt. 

 

(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 

oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 

uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken».24 

 

 

Rapportering på oppfølging av politiske vedtak 

I kommuneloven stilles det krav til hvilke opplysninger som skal inkluderes i årsberetning fra 

administrasjonen, og som vedtas av kommunestyret. Av lovens § 48 nr. 5 går følgende frem: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 

årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten […]» 

                                                

19 KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 90. 2015. 
20 Ibid, s. 93 
21 Kommuneforlaget AS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
22 Ibid, s. 78. 
23 Ibid, s. 79. 
24 Ibid, s. 79. 
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I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll25, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den 

lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at 

rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av 

vedtakene.26 

I KS’ bok «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen»27 går det frem under overskriften Vital styringsinformasjon 

at for at politikere skal kunne utøve sitt arbeid på en treffsikker og effektiv måte er det viktig at de sikres 

god og riktig informasjon.28 Det understrekes at det derfor er viktig at rådmannen tar aktive grep for å 

sikre åpenhet og strukturert informasjonsflyt. Slik informasjon gis som regel i stiliserte rapporter, men KS 

trekker fram at det også bør drøftes hvorvidt det er hensiktsmessig med mer løpende informasjon om 

generelle forhold eller tjenesteproduksjon.29 

 

 

Kommunikasjon til innbyggere 

I kommuneloven § 4 går det frem at kommunen skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at 

forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. 

Oppegård kommune har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi30 som omtaler hvordan kommunen skal 

sikre at innbyggere, ansatte og andre får tilgang til informasjon om kommunens virksomhet, herunder 

tjenesteleveranser, myndighetsutøvelse og informasjon om Oppegård kommune som demokrati- og 

samfunnsutvikler.  

Et av de overordnede målene i strategien er økt kunnskap blant innbyggerne om kommunens aktiviteter. 

Oppegård kommune skal informere om aktiviteter på en måte som øker kjennskapen til hvilke tjenester 

kommunen tilbyr og hvilken service innbyggerne kan forvente. Videre skal innbyggerne ha mulighet til å 

tilegne seg nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, blant annet gjennom at politiske beslutninger 

gjøres kjent. 

 
 

 

                                                

25 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013. 
26 Ibid. s. 79 
27 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
28 Ibid. s. 79. 
29 Ibid. s. 80. 
30 Oppegård kommune: Kommunikasjonsstrategi. Ikke datert. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 

Regelverk med forarbeider 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). LOV-2016-06-17-60. 2016. 

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i 

lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 

2003.  
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 Oppegård kommune: Saker til politisk behandling. Rutine datert 20. desember 2013, sist 
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 Oppegård kommune: Beskrivelse av styringssystemet. Fra Handlingsprogram 2017-2020. Vedtatt 

av kommunestyret i sak 75/2016, 12. desember 2016. 
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