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Oppfølging av vedtak 
Nittedal kommune, november 2014 

Problemstilling 1: Har administrasjonen 
systemer/rutiner for oppfølging av vedtak fattet i 
folkevalgte organer, og systemer og rutiner for 
tilbakemelding på iverksettelsen av vedtak? 
 

Funn: 
• Kommunen har rutiner og systemer for iverksettelse av 

vedtak 
• Rutiner for oppfølging og iverksettelse av vedtak har i 

liten grad vært skriftlige 
• Kommunen er i gang med å ta i bruk et enkelt, men 

nyttig vedtaksoppfølgingssystem 
• Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner for hvordan 

systemet skal brukes 
• Avvik når det gjelder kravet om at det skal framlegges 

en rapport om saker under utredning og om 
gjennomføring av vedtatte saker i hver tertialrapport 

 

Problemstilling 2: Blir vedtakene iverksatt i tråd med 
vedtaket i det folkevalgte organet? 
 

Funn: 

• Gjennomgang av 109 vedtakspunkt i 48 
kommunestyrevedtak viser at rådmannen synes å ha svært 
god kontroll på iverksettelsen av vedtak 
 

• Tid for gjennomføring av vedtakene er angitt i cirka 
halvparten av vedtakspunktene 

Revisjonens anbefalinger 
• Rådmannen bør arbeide videre med å få vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan systemet skal brukes med 

beskrivelse av roller, ansvar og myndighet. 
• Rådmannen bør legge stor vekt på å rapportere regelmessig til politisk nivå om saker under utredning og om iverksettelse av vedtatte saker. Dette bør særlig 

etterstrebes for verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er usikker på om et verbalvedtak bare er en form for politisk 
intensjonserklæring, bør dette avklares med de folkevalgte.  

•

Formål 
Å undersøke i hvilken 
grad administrasjonen 
i Nittedal kommune 
har et overordnet 
system for å sikre at 
kommunestyrevedtak 
blir fulgt opp, og i 
hvilken grad vedtak fra 
kommunestyret faktisk 
er blitt iverksatt som 
forutsatt.  
 
Det vil si om politiske 
vedtak er gjennomført 
slik politikerne ønsker 
det. 

Kilder 
• Kommuneloven m/forarbeider 
• Reglement for Nittedal kommunes kommunestyre 
• KRD (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 
• KS idéhefte (2013): Rådmannens internkontroll – hvordan få 

orden i eget hus? 
 


