
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 21/22 
Møtedato/tid: 25.02.2021 kl 10:00 -11:30 
Møtested: Møterom Øyfjellet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 

 
Andre møtende: 
Mari Evjen, sektorleder næring og landbruk (sak 1) 
John Inge Sirum, rådgiver landbruk (sak 1) 
Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 2) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Oppfølging av rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen - orientering til 

kontrollutvalget 
02/21 Forvaltningsrevisjon av organisering og effektivitet 
03/21 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
04/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
05/21 Referatsaker 
06/21 Eventuelt 
07/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/21 Oppfølging av rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen - 
orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 01/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Mari Evjen, sektorleder næring og landbruk og John Inge Sirum, rådgiver landbruk, orienterte og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
10 av avvikene er fulgt opp og lukket fra Statsforvalteren sin side, Tydal kommunes oppfølging er 
også godkjent. 3 av avvikene er fortsatt åpne, kommunen jobber med avklaring rundt vedtak i 
sykelønnsordningen. og får bistand fra Selbu kommune for å få lukket disse tre avvikene.  
Statsforvalteren skal godkjenne Tydal kommunes oppfølging av disse 3 avvikene også. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 02/21 Forvaltningsrevisjon av organisering og effektivitet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 02/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken. 
Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal omfatte kommunedirektør, personal og 
sektorledernivå. Utvalget ønsker videre revisjonen skal omfatte ledelseskompetanse, kvalitet, 
sårbarhet, personalarbeid og saksbehandling til politisk nivå. 
 
Følgende omforent vedtak ble fattet: 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 06.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 20.05.2021. 
 
Vedtak: 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 06.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 20.05.2021. 
 
 
 
Sak 03/21 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 03/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 
 
Sak 04/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 04/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 
 
 
 
Sak 05/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 05/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 77/20 Reglement for kontrollutvalget i Tydal kommune 
2. Kommunestyrets vedtak i sak 78/20  Utkast til plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 
3. Hvis en folkevalgt er medlem både i kommunestyret og fylkestinget, og møtene i disse 

organene kolliderer. Hvor har man da plikt til å møte? 
4. Hvordan skal man stemme over budsjettet? 
5. Også statsstøttereglene etter EØS-avtalen kan få betydning når kommunen selger eiendom.  
6. Må innbyggerinitiativ dokumenteres med håndskrevet underskriftsliste? 
7. For å informere politikerne i kommunestyret bruker rådmannen ulike presentasjoner. Er disse 

presentasjonene saksdokumenter? 
8. Kan kommunen la være å selge til den som har gitt det høyeste budet? 
9. Kan møteleder bare be noen andre være møteleder i en bestemt sak? 
10. Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 
 



Sak 06/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 06/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Oversikt over aktuelle konferanser sendes ut til utvalgets medlemmer på e-post. Interesse 
meldes på e-post til sekretær. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 07/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 25.02.2021 07/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

