
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 21/119 
Møtedato/tid: 20.05.2021 kl 10:00 – 12:20 
Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjellet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Græsli, leder  
Toralf Øverås, nestleder  
Gunn Hilmo  
Arne Lien  
Nina Lunden  
 
Forfall: 

 

Ingen forfall  
 
Andre møtende: 
Henrik Vinje, kst. Kommunedirektør (sak 8) 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 8) 
Anna K. Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Tydal kommunes årsregnskap og årsberetning 

2020 
09/21 Forvaltningsrevisjon av kompetanse og kvalitet i kommuneledelsen - 

prosjektplan 
10/21 Referatsaker 
11/21 Eventuelt 
12/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 08/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Tydal kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 20.05.2021 08/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Henrik Vinje, kst. kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med 
årsregnskapet for 2020. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 09/21 Forvaltningsrevisjon av kompetanse og kvalitet i 
kommuneledelsen - prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 20.05.2021 09/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i prosjektplanen. 
 
Behandling: 
Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble entemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i prosjektplanen. 
 
 
 
Sak 10/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 20.05.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 23/2021 Rapport fra forvaltningsrevisjon av PPT og 

barnevernstjenesten - Stjørdal kommune  



2. Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven. 
Oslo tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS. 

3. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring? 
4. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i 

samme organ som saken skal behandles i ? 
5. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og bygningsloven, 

plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført? 
6. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av interpellasjoner 

og hvilke bestemmelser som gjelder. 
7. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevnelse av settekommune ved inhabilitet i 

kommunens administrasjon. 
8. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi 

innsyn i et slikt dokument? 
9. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre 

innkjøpere. 
10. Kan rådmannen bestemme hvor budsjettkuttene skal tas? 
11. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 11/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 20.05.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Vedtak i kommunestyret - sak 6/19 - 28.02.2019 - Rapport fra selskapskontroll Innherred 
Renovasjon IKS 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av kommunestyrets 
vedtak, orientering gis på kontrollutvalgets møte 02.09.2021. 
 
Vedtak i Kommunestyret - sak41/20 - møte 18.06.2020 - Revisjonsrapport – salg av kommunale 
eiendommer 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av kommunestyrets 
vedtak, orientering gis på kontrollutvalgets møte 02.09.2021. 
 
Virksomhetsbesøk  
Kontrollutvalget ønsker å besøke sykehjemmet på sitt møte 2.september, for å få en orientering 
om status og utfordringer i helsesektoren.  
 
Vedtak: 
Vedtak i kommunestyret - sak 6/19 - 28.02.2019 - Rapport fra selskapskontroll Innherred 
Renovasjon IKS 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av kommunestyrets 
vedtak, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 02.09.2021. 
 
Vedtak i Kommunestyret - sak41/20 - møte 18.06.2020 - Revisjonsrapport – salg av kommunale 
eiendommer 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av kommunestyrets 
vedtak, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 02.09.2021. 
 



Virksomhetsbesøk  
Kontrollutvalget ønsker å besøke sykehjemmet på sitt møte 2.september, for å få en orientering 
om status og utfordringer i helsesektoren.  
 
 
 
Sak 12/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 20.05.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.05.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.05.2021, godkjennes. 
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