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Kommunikasjonsstrategi 
Vedtatt av kontrollutvalget 27.09.2021 sak 39/21 

1 Innledning 
1.1 Kontrollutvalget ønsker å være kjent for innbyggere og brukere av kommunens 

tjenester, og synlig for ansatte og politikere i kommunen. Gjennom 
kommunikasjonsstrategien ønsker kontrollutvalget å tydeliggjøre hvor og 
hvordan utvalgets medlemmer kan kommunisere med de nevnte gruppene. 

  
2 Formål  
2.1 Kontrollutvalgsarbeid som blir kommunisert, skal ha verdi for flere enn den som 

blir kontrollert. 
2.2 Andre deler av kommunen eller kommunens selskap kan ha nytte av funn og 

anbefalingene i en rapport etter forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll, og 
bidra til intern læring i organisasjonen og evt. selskapet. 

2.3 Informasjon om kontrollutvalgets arbeid skal være med på å bygge tillit til 
kommunen ved at innbyggerne får vite at det foregår kontrollarbeid, og med 
det få kjennskap til resultatene av dette arbeidet og hva det fører til av læring. 

2.4 Andre kommuner kan også ha nytte av rapportene i sitt arbeid, da som 
inspirasjonskilde og til å trekke lærdom og erfaring av dette inn i egen 
organisasjon. 

  
3 Kontrollutvalget ønsker å være synlig for ansatte og politikere i 

kommunen.  
3.1 Kontrollutvalget skal rapportere om resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.1  

I rapporteringen er det viktig at kontrollutvalget presenterer sitt arbeid på en 
god og forståelig måte, for å bidra til en god debatt.  
Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, har møte- og 
talerett i kommunestyret og vil være saksordfører for kontrollutvalgets saker.2 

 - Kontrollutvalgets møteprotokoller oversendes kommunestyret som 
orienteringssak. 

3.2 Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med politisk ledelse, råd, utvalg og 
ombud samt kommunedirektør. 

3.3 Kontrollutvalget vil legge enkelte møter til kommunale virksomheter og til 
selskaper som kommunen har eierinteresser i for å skape oppmerksomhet om 
utvalgets kontrollfunksjon i organisasjonen og kommunalt eide selskaper. 

  
4 Kontrollutvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av 

kommunens tjenester.  
4.1 Innbyggerne skal ha mulighet til å følge med på hva kontrollutvalget arbeider 

med. Det er viktig for demokratiet at arbeidet til kontrollutvalget er synlig og 
tilgjengelig slik at det er mulighet for å komme med innspill. Den enkelte 
innbygger har krav på god og reell tilgang til informasjon om kommunen og 
kontrollutvalget sine aktiviteter. 

4.2 Media skal ha kjennskap til kontrollutvalget sitt arbeid for å kunne sette seg inn 
i aktuelle saker som kontrollutvalget arbeider med. Kontrollutvalgets saker kan 
ha allmenn interesse ut over kommunens ansatte, politikere og innbyggere.  

 
1 Jfr. Kommuneloven § 23-5, Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 og § 5 
2 Jfr. Kommuneloven § 23-2 annet ledd 
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Kontrollutvalget skal uttale seg til media på faglig grunnlag, og ikke gå inn i 
politiske diskusjoner. 
Uttalelsene skal være lojale i forhold til kontrollutvalgets vedtak. Informasjonen 
som gis, skal samsvare med den informasjonen som er gjort kjent for de øvrige 
medlemmene i utvalget. 

 - Innkallinger til kontrollutvalgets møter og rapporter innen 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll oversendes Indre Akershus blad, 
www.indre.no , til orientering. 

4.3 Kontrollutvalgets leder eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten 
med media på vegne av utvalget. I saker som er av allmenn interesse, kan 
utvalgets leder kontakte media for å sørge for at sakene får mediedekning. 

4.4 Dersom kontrollutvalget ønsker en mer proaktiv mediestrategi, kan det sendes 
ut pressemelding om kontrollutvalgets arbeid og vedtak. Spesielt er dette 
interessant i forbindelse med behandling av rapporter etter gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Andre revisjonsrapporter 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Pressemelding skal godkjennes av leder før den sendes ut. 

4.5 Utvalgets medlemmer kan uttale seg til media på vegne av seg selv, men ikke 
på vegne av kontrollutvalget. 
Ved å ta standpunkt i, eller engasjere seg spesielt i en sak i forkant av 
kontrollutvalgets behandling, kan dette medføre inhabilitet for vedkommende 
ved behandling av saken. 

  
5 Informasjons- og kommunikasjonskanaler 
5.1 Kontrollutvalget har egen hjemmeside under sekretariatet, www.vikus.no , og 

det finnes link til denne siden under kommunens hjemmeside. I tillegg kan 
kontrollutvalgets arbeid bli kjent gjennom medieoppslag og pressemeldinger. 

5.2 Kontrollutvalgets hjemmeside skal inneholde opplysninger om: 
 hvem som sitter i kontrollutvalget, og hvem som er leder 
 hvem som er sekretær, og kontaktinformasjon til sekretariatet  
 møteplan 
 møteinnkalling med sakliste og saksfremlegg 
 møteprotokoller 
 plan for forvaltningsrevisjon 
 plan for eierskapskontroll 
 kontrollutvalgets årsrapporter 
 kontrollutvalgets årsplaner  
 forvaltningsrevisjonsrapporter 
 rapporter etter eierskapskontroll 
 evt. andre revisjonsrapporter 
 kontrollutvalgets eget reglement 
 link til kontrollutvalgets hovedoppgaver og andre relevante regelverk 

5.3 Sosiale medier vurderes som uaktuell informasjons- og kommunikasjonskanal i 
kontrollutvalgets kommunikasjon. 
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