
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 21/223 
Møtedato/tid: 08.09.2021 kl 10:00 – 11:55 
Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjellet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 

Ingen.  
 
Andre møtende: 
Mari Evjen, sektorleder næring og landbruk (sak 13) 
Henrik Vinje, økonomisjef (sak 14) 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 15) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 41/20 - orientering til 

kontrollutvalget 
14/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19 - orientering til kontrollutvalget 
15/21 Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost 
16/21 Budsjettkontroll pr. 15.08.2021 
17/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget 
18/21 Referatsaker 
19/21 Eventuelt 
20/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 13/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 41/20 - orientering 
til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Mari Evjen, sektorleder næring og landbruk, orienterte om retningslinjer for salg av 
landbrukseiendom (kommunestyrets punkt 2 i vedtak i sak 41/20. 
 
Kommunedirektøren finner retningslinjene kortfattet og lett forståelig, kommunen sitter igjen med 
lite landbrukseiendom, på bakgrunn av dette anser kommunedirektøren at det ikke er nødvendig 
å forenkle gjeldende retningslinjer. Det vil bli fremmet en sak for formannskap og kommunestyret 
i løpet av høsten 2021 om dette. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Kontrollutvalget ber om at vedtaket fra formannskap og 
kommunestyret legges frem for kontrollutvalget som referatsak. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget ber om at vedtaket fra formannskap og kommunestyret legges frem for 
kontrollutvalget som referatsak. 
 
 
 
Sak 14/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19 - orientering 
til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Henrik Vinje, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Eierskapsmeldingen vil bli rullert inneværende valgperiode. Kommunedirektøren vil  vurdere 
opplæring i eierstyring både for eierrepresentanter og  kommunestyret. Det fremgår av 
delegasjonsreglementet i Tydal kommune at aktuelle saker fra selskaper skal refereres i 
kommunestyret. Etterkalkylen er på plass, og rapportering av selvkost er på plass i Innherred 
Renovasjon IKS. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Kontrollutvalget ber om at vedtatt revidert eierskapsmelding 
legges frem for kontrollutvalget som referatsak. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget ber om at vedtatt revidert eierskapsmelding legges frem for kontrollutvalget som 
referatsak. 
 
 
 
 
 



Sak 15/21 Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 
 
Behandling: 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Revisor har også kontrollert vann. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 
 
 
 
Sak 16/21 Budsjettkontroll pr. 15.08.2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått utbetalt møtegodtgjørelse for møtet i februar, utgiften er mest sannsynlig 
regnskapsført på et annet ansvar enn kontrollutvalgets. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2021 til orientering. 
 
 
 
Sak 17/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 17/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på 
kr 650.375,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på 
kr 650.375,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 



vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret. 
 
 
 
Sak 18/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 18/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Revisjon Midt-Norge SA har ikke funnet noe de trenger å ta opp i brev/notat etter 

årsoppgjøret. 
2. Kommunale oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså 

forvaltningsvedtak som gjelder bestemte personer. Det går frem av departementets ferske 
svarbrev. 

3. Fire kommuner har inngått en avtale om et «jusnettverk» plassert i den største kommunen 
med denne som arbeidsgiver, er dette en form for vertskommunesamarbeid? 

4. DSB har siden 2002 gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner om status 
for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. 

5. Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig. 
6. Et skjenkested fikk midlertidig inndratt bevillingen. Men iverksettelsen er utsatt til etter at 

nasjonal skjenkestopp er over. Er det lov, når inndragelse ikke er å regne som straff? 
7. Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ ? 
8. Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik 

som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp. 
9. Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglister der ? 
10. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra Riksrevisjonen. 
11. Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det 

ikke er nødvendig med møte? 
12. Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget? 
13. Det er opp til kommunestyret selv å be om mer spesifisert informasjon om utgiftsnivå og 

utgiftsfordeling. 
14. Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen? 
15. Departementets svar på spørsmål fra Forum for kontroll og tilsyn vedr. kommuneloven § 23-

6. 
16. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket regelbrudd i 

nesten alle tilsynene. 
17. Departementets tolkningsuttalelse om folkevalgtes adgang til å sende og få svar på skriftlige 

spørsmål. 
18. Det er lov å stille spørsmål til ordføreren i bystyremøte. Men hva med spørsmål mellom 

møtene? Har representantene krav på skriftlig svar på skriftlige spørsmål da også? 
19. Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om 

gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. 
20. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin 

rapport. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste 
årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020. 

21. Hvordan skal man håndtere representanter som har meldt seg ut av partiet de ble valgt inn 
for og står etter dette som uavhengige representanter? 

22. Skal alle referatsaker protokolleres, og skal disse referatdokumentene oppbevares «for alltid? 
23. Er det riktig at en folkevalgt som går av med alderspensjon og søker om ettergodtgjøring, skal 

få økt inntekt, uten å arbeide? 
24. Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 
 
Sak 19/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 19/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 20/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 08.09.2021 20/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.09.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.09.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

