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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak etter
revisjonsrapport om innleie og bruk av kommunalt utstyr. Det vurderes som ikke nødvendig å
videresende saken til kommunestyret.
Vedlegg
Rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet våren 2017 en revisjonsrapport om innkjøp,
innleie og bruk av utstyr i kommunen. Det ble spesielt pekt på behovet for økt kunnskap
knyttet til innkjøp og at kommunen i større grad må bruke innkjøpsavtaler som
fremforhandles i Værnesregionen. Rådmannen skulle i følge kommunestyrevedtak 24/17 den
02.05.2017 gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalinger og bruk
av revisjonsrapporten innen 1.11.17. Ved en inkurie ble ikke fristen overholdt. Rådmannen
ga skriftlig tilbakemelding 18.01.2018 som kontrollutvalget bes ta stilling til i denne saken.
Rådmannens tilbakemelding er vedlagt saken.
Under følger kontrollutvalgets anbefalinger (i fet skrift) med rådmannens svar (i kursiv):
Benytte seg av de avtaler som framforhandles av Værnesregionen.
Tydal kommune har en bevisst holdning til å bruke avtaler som er framforhandlet i
Værnesregionen. Vi har en tett og god oppfølging fra innkjøpskontoret i Værnesregionen der
de bl.a. har en fast dag pr måned der de har kontor i Tydal. Tydal kommune sine
innkjøpsansvarlige er til enhver tid informert om hvilke avtaler det er som gjelder. Når det
gjelder anbudskonkurranser så er innkjøpskontoret med på åpning av anbud og de har
ansvar for å føre protokoll.
Fortsette arbeidet med opplæring av ansatte i regelverket om offentlige anskaffelser.
Det arrangeres kurs for de som har innkjøpsansvar. Det er innkjøpskontoret i
Værnesregionen som er ansvarlige for de kursene.
Innføre retningslinjer for bruk av kommunalt eid utstyr
Policyen i Tydal kommune er at utstyr ikke skal lånes ut. Vi mener at det da ikke er behov for
å innføre retningslinjer for bruken. Ved akutte situasjoner der det er behov for stakebånd eller
feiekost kan det lånes ut og denne type utlån blir notert i ei bok ved vår driftsavdeling.
Vurdere innføring av kjørebok
Dette har blitt vurdert og så langt har vi sett at dette er en såpass stor kostnad at vi ikke har
prioritert det. Når det gjelder enkelte biler på helse og omsorg så er det innført manuell
kjørebok.
Sikre kontroll med bruk av kommunalt utstyr
I og med at vi ikke låner ut utstyr så føler vi at kontrollen av det kommunalt eide utstyret er
god.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har gitt tilfredsstillende tilbakemelding på
kommunestyrevedtaket i sak 24/17. Sekretariatet vurderer at det ikke er nødvendig for
kontrollutvalget å videresende saken til kommunestyret.

