
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 20/394 
Møtedato/tid: 15.09.2020 kl 09:00-11:15 
Møtested: Møterom Øyfjellet, rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Græsli, møteleder  
Toralf Øverås  
Gunn Hilmo  
Arne Lien  
Nina Lunden  
 
Andre møtende: 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 16 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
16/20 Forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet 
17/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
18/20 Rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - Stjørdal kommune 
19/20 Rapport fra forvaltningskontroll med landbruksforvatningen 
20/20 Økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021 for kontrollarbeidet 
21/20 Referatsaker 
22/20 Eventuelt 
23/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 16/20 Forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 16/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor Monika Sundt orienterte om etterlevelseskontrollen. Forslag til vedtak 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
 
Sak 17/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 17/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og legger den fram for 
kommunestyret med denne innstillinga: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget endret prioriteringen i planen slik:  1. Organisering og effektivitet, 2. Organisering 
og utvikling av kompetanse, 3. Samarbeid i Værnesregionen, 4. Kvalitet i helsetjenestene, 5. 
Forvaltningskontoret i Værnesregionen. Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med denne 
innstillinga: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og legger den fram for 
kommunestyret med denne innstillinga: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
 
  



Sak 18/20 Rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - 
Stjørdal kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 18/20 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 
orientering.  

2. Rapporten med saksdokumenter sendes kommunestyret til orientering. 
 
Behandling: 
Lederen la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 
orientering.  

2. Rapporten med saksdokumenter sendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Sak 19/20 Rapport fra forvaltningskontroll med landbruksforvatningen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 19/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ber kommunedirektøren orientere om oppfølgingen 
av rapporten på utvalgets første møte i 2021. 
 
Behandling: 
Utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ber kommunedirektøren orientere om oppfølgingen 
av rapporten på utvalgets første møte i 2021. 
 
 
Sak 20/20 Økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021 for 
kontrollarbeidet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 20/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til økonomiplan for 2021-2024 og budsjettforslag for 2021 og legger 
det fram for kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret vedtar økonomiplan for kontrollarbeidet for 2021-2024 med budsjett for 2021 
med en ramme på kr 667.500.  
 
 
  



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til økonomiplan for 2021-2024 og budsjettforslag for 2021 og legger 
det fram for kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret vedtar økonomiplan for kontrollarbeidet for 2021-2024 med budsjett for 2021 
med en ramme på kr 667.500.  
 
 
Sak 21/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 21/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram referatsakene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 22/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 22/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 

− Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram forslag til revidert reglement i neste møte. 
− Kontrollutvalget  ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon 

til neste møte.  
− Sekretariatet orienterte om at samling for kontrollutvalg blir digital og gratis i år. 
− Kontrollutvalget i Stjørdal har tatt initiativ til et samarbeid mellom  kontrollutvalgene i 

Værnesregionen. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 23/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 23/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 


	Sakliste:

