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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
 
Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested 

 

Møtetid:  Onsdag 24. mai 2017, kl. 10.00-13-00 

Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes 

Behandling:  Sak 06/2017 

 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
-  Godkjenning av innkalling 
-  Godkjenning/signering av protokoll fra møte 19.05.2017 
 
 
Sak 06/2017 Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og administrasjonen  

- Ny behandling 
 
 
Drøftings-/orienteringssaker: 
- Kontroll og tilsyn: Mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt i Nes kommune. 

           Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24. 
 

Annet 
- Neste møte:  
- Saker neste møte: 
- Skjema møtegodtgjørelse: 
 
 
 
Nes, 21.05.2017 
 
 
 
 
 
Bård Heio 
utvalgsleder 
sign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innkalling er sendt: Utvalgsmedlemmer, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, Nes kommune     
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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
  

Sak 06/2017 Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og 
administrasjonen 

  
Dokumenter: 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
I kontrollutvalgsmøte 19. og 20. april 2017 ble det mellom politikere og administrasjonen funnet et 
felles grunnlag til å utarbeid retningslinjer vedr. prosess og prosedyre, system- og 
saksbehandlingsregler for politisk og adm. arbeid. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp temaet og ga i oppgave til rådmann å utarbeide en skisse på 
retningslinjer, som skal videreutvikles i samråd med begge parter, før endelig utkast foreligger. 
 
Denne skissen oversendes av rådmann til medlemmene av «Utvalg for gjennomgang av politisk 
reglement og delegeringsreglement», kontrollutvalget og Kommunerevisjonen IKS for uttalelse og 
innspill.  
 
Det er viktig at alle parter har fått medvirke til innholdet. 
 
Det foreløpige utkastet jobbet kontrollutvalget videre med i møtet 10.05.2017, med et delmål om å få 
på plass et solid dokument med retningslinjer som aller parter kan støtte, forholde seg til og arbeid 
etter. Retningslinjene utarbeides i første omgang for teknisk avdeling, og skal gi klare føringer som 
både administrasjonen og politikerne skal kunne forholde seg til.   
 
Hovedmålet er på sikt å få innarbeidet disse retningslinjene i det politiske reglementet og i 
kommunens delegeringsreglementet, slik at det vil være retningslinjer for hele administrasjonen. 
 
Når kontrollutvalget har gjennomdrøftet retningslinjene vil de bli oversendt ordfører som egen sak, 
for behandling i formannskap og kommunestyre.  
 
I dagens møte vil kontrollutvalget gå igjennom utkastet til rutiner for arbeidet i TU og planlegge videre 
arbeid i saken. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anmoder, frem til endelige retningslinjer er vedtatt, administrasjon og politikere om 
å samarbeide iht. det utkast til retningslinjer som nå foreligger. Herunder samarbeide for å bygge et 
godt omdømme for Nes kommune. 
 
Behandling i møtet: 
 
Vedtak: 
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