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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 
 

 SAKSKART 

                                                                     

Drøftings- og orienteringssak: 

 Drøftingsmøte vedrørende samarbeid politisk og administrativt teknisk nivå 

 
 
Andre tilstede i møtet: 

 Revisjonssjef Åge Sandsengen 
 Ordfører Tore Haraldseth 
 Rådmann Torbjørn Hansen 
 Formannskapet: Astrid Brattested, Gerd Kristin Jorde, Endre Anton Storhaug, Knut J. Larsen 
 Gruppeledere: Ap – Liv Torill V. Ålien og KrF – Rolf Strand 

 
 
 
Innkallingen: 
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling. Det var ingen merknader til 
denne. 

 
 

Drøftings-/orienteringssak: 

 Drøfting av samarbeid mellom politisk og administrativt nivå innen teknisk drift 
 
 
I møtet: 
I dagens møte ble formannskap og gruppeledere i Ap og KrF informert om gårsdagens møte i 
kontrollutvalget, hvor flg., ut over k-utvalgsmedlemmene, deltok: 

 Revisjonssjef Åge Sandsengen 
 Ordfører Tore Haraldseth 
 Rådmann Torbjørn Hansen  
 Kommunalsjef Svein Magne Bråten Juvhaugen, personalsjef Aud Helen Solberg og avd.leder 

teknisk, byggsak og oppmåling Anders Helland 
 Rune Ihle – H, Frode Aaslid – uavhengig og Helge Rustand – Sp 
 Utvalgsleder TU Nils Rodegård 

 
 
 

Møte dato/tid      Torsdag 20. april 2017, kl. 14.30 – 16.45 

Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Nes 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet 

Leder Bård Heio 
Medlem Lars Brattested      
Varamedlem Reidar Løkken                        

Forfall Nestleder Magne Medgard                              

Andre til stede i møtet  Ifølge nedenstående liste 

Sekretariat Hanne Heen Wengen 

Behandlet saker  
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 
Utvalgsleder og revisjonssjefen informerte om hovedpunktene fra gårsdagens møte, bl.a.: 

 Dokumentasjonen som ble lagt frem av Ihle, Aaslid og Rustand. 

 Utfordringer i samarbeidet som saksutredning, handlingsrom, sakslister, befaringer. 

 Både politikerne og administrasjonen fikk luftet sine synspunkter om samarbeidet. 

 Forståelsen av når politikerne sitter som medlemmer i kommunestyret er de øverste 
arbeidsgiver i kommunen. Når politikere sitter i diverse utvalg er man ikke arbeidsgiver 
lenger, kun politiker og ombudsmann. 

 Det fremkom konstruktive innspill og punkter om arbeidsmetoder, dialog, prosess og 
prosedyrer og forbedrings-potensial det kan jobbes videre med.   

 Det var bred enighet om problemstillingene og arbeidsprosessen videre. 

 Kontrollutvalget opplevde gårsdagens møte som svært positivt og produktivt, med god 
dialog.  

 Det ble enighet om å utarbeid retningslinjer vedrørende system- og saksbehandlingsregler. 
 
 
I dagens møte ble bl.a. følgende diskutert:  

 At politikerne synes at kontrollutvalget har gjort en god jobb og at det er positivt at k-
utvalget har styringen på denne prosessen som et nøytralt organ. 

 Skal det gjøres endringer i arbeidsmetode må kulturen endres og det må gjøres en innsats 
med å få endringen av kulturen innarbeidet og godt befestet hos de ansatte. 

 Skille mellom poltikk og administrasjon – hva er poltikk og hva er administrasjon. Dette er 
det viktig at både politikere og ansatte har god forståelse av og inntar rett rolle. 

 Hvilke kjøreregler gjelder for politikerne og administrasjonen. 

 Rutiner, prosesser og prosedyrer må etterleves. 

 Kvalitetssikring av retningslinjer/delegeringsreglement. 

 Om noen går ut over sine roller og retningslinjene skal dette tas opp i møte med en gang – 
dette er en form for kvalitetssikring. 

 Det må være åpenhet og gode kommunikasjonskanaler. Kommunikasjon begge veier 

 Den vedtatte brukerundersøkelsen, vedr. teknisk avd., som skal gjennomføres kan være et 
dokument som sjekkes opp mot retningslinjene som skal utarbeides. 

 Blir man enig om retningslinjer blir man også enig om hvordan det skal jobbes på teknisk 
 
For at man ikke skal forhaste seg i prosessen foreslår rådmann at behandlingen av prosess og 
prosedyrer i formannskapets møte torsdag 27. april 2017 utsettes til etter at det er enighet om 
retningslinjene som utarbeides i denne omgang etter initiativ fra k-utvalget.  
Kontrollutvalget må gis tid til å få laget et solid grunnlag for samarbeid og utarbeidelse av 
retningslinjer. 
Dette vil ordfører ta med seg videre til formannskapsmøtet. 
 
Deltakerne støtter kontrollutvalgets tiltak for å bedre forholdet mellom politikere og 
administrasjonen fullt ut, og ser på dagens møte som svært konstruktivt og positivt. 
 
Det blir full enighet om at rådmann lager en skisse til reglement, denne skissen oversendes «Utvalg 
for gjennomgang av politisk reglement og delegeringsreglement», kontrollutvalget og 
Kommunerevisjonen IKS for uttalelse og innspill.  
 
Således får man et utkast hvor alle parter har fått medvirke til innholdet. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 
Det foreløpige utkastet skal kontrollutvalget jobbe videre med i neste møte, for å på nær sikt få plass 
et solid dokument med retningslinjer som aller parter kan støtte, forholde seg til og arbeid etter. 
På sikt bør disse retningslinjene inn i Politisk reglement.  
 
Sluttproduktet av retningslinjene oversendes til formannskapet av rådmann når kontrollutvalget gir 
formelt klarsignal om dette. 
 
  
 
Annet: 
-  Neste møte: Onsdag 10. mai 2017 
-  Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet 
 
 
 
 
 
 
 
Nes, 20.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________     _______________________ 
Bård Heio    Magne Medgard      Lars Brattested     
leder      nestleder       medlem   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Nes kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS 
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