
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 20/303 
Møtedato/tid: 19.05.2020 kl 10:00-12:30 
Møtested: Tydal rådhus, møterom Øyfjellet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Græsli, møteleder  
Toralf Øverås  
Gunn Hilmo  
Arne Lien  
Nina Lunden  
Henning Braathen, vara for Græsli i sak 7/20  
 
Andre møtende: 

 

Heidi Horndalen, Tydal kommune  
Henrik Vinje, Tydal kommune  
Sunniva Sæther Tusvik, Revisjon Midt-Norge   
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge  
Torbjørn Berglann, Konsek  Trøndelag  
 
 
 
Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 7, 8, 9, 11, 10 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
07/20 Revisjonsrapport - salg av kommunale eiendommer 
08/20 Kontrollutvalget uttalelse om årsregnskapet for 2019 
09/20 Referatsaker 
10/20 Godkjenning av møteprotokoll 
11/20 Eventuelt 
 
 
 
 
  



Sak 07/20 Revisjonsrapport - salg av kommunale eiendommer 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 19.05.2020 07/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors konklusjoner til orientering og legger rapporten fram for 
kommunestyret med denne innstillingen: 

1. Kommunestyret tar rapporten om salg av kommunale eiendommer til orientering. 
2. Rådmannen bes fremme en sak om forenkling av retningslinjene for salg av 

landbrukseiendom. 

 
Behandling: 
Utvalgets leder ba om å få vurdert sin habilitet fordi hans sønn er part i saken. Lederen fratrådte 
og varamedlem Henning Braathen tiltrådte. Lederen ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 
første ledd. 

Revisor redegjorde for rapporten. Sekretariatet redegjorde for saken og kommunedirektøren 
orienterte om saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med endring i 
kommunedirektørens tittel i vedtakets punkt 2. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapporten om salg av kommunale eiendommer til orientering. 
2. Kommunedirektøren bes fremme en sak om forenkling av retningslinjene for salg av 

landbrukseiendom. 

 
 
Sak 08/20 Kontrollutvalget uttalelse om årsregnskapet for 2019 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 19.05.2020 08/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og 
sender den til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Behandling: 
Økonomisjefen orienterte om årsregnskap og årsberetning, revisor orienterte om arbeidet med 
revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og 
sender den til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
  



Sak 09/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 19.05.2020 09/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalgsleder og sekretariatet la fram referatsakene. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt 
fram i møtet: 
Fylkesmannens rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV, Stjørdal kommune, sendes 
kommunestyret til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Fylkesmannens rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV, Stjørdal kommune, sendes 
kommunestyret til orientering. 
 
 
 
Sak 10/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 19.05.2020 10/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
Sak 11/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 19.05.2020 11/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets neste møte holdes 15.6. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

