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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om vedtatt kompetanseplan, 
orienteringen gis på utvalgets siste møte i 2023.  
 
Vedlegg 
Kompetanseplan 
Dialogen mellom politisk og administrativt miljø 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 24. februar 2022 (sak 03/22) ble rapport fra forvaltningsrevisjon av 
kompetanse og kapasitet behandlet. 
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet: 
1. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet blant ledergruppen til å drifte 

administrasjonen og personalarbeid forsvarlig? 
2. Har kommunen etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 

saksforberedelse av politiske saker og iverksettelse/oppfølging av disse? 
  
Revisjonens konklusjon 
Kommunens administrative ledergruppe har relevant utdanning, lederfaring eller 
lederutdanning og relevant yrkeserfaring. Revisors vurdering er derfor at det er 
tilfredsstillende kompetanse i ledergruppen.  
  
Sektorlederne har ulikt antall ansatte å fordele arbeidsoppgavene på, og noen er mer presset 
enn andre. Felles for disse er at de ønsker seg mer tid til utviklingsoppgaver. Særlig er det 
utfordrende for sektorlederen i 50 prosent stilling.  
  
Kapasiteten til administrativ ledelse er i stor grad påvirket av samspillet opp mot politisk nivå. 
Her er revisors vurdering at det ikke er jobbet godt nok med rolleforståelse, gjensidig tillit, 
åpenhet for gjensidig konstruktiv kritikk og åpen samtale om relasjonens kvalitet. I januar 
2022 forteller både administrasjon og ordfører revisor at samarbeidet stadig bedrer seg, noe 
som er positivt. Kommunen som helhet vil ha god nytte av å skape et bedre 
samarbeidsklima.  
  
Når det gjelder saksforberedelse og iverksettelse av politiske saker er revisors vurdering at 
kommunen har system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig forberedelse av 
politiske saker og iverksettelsen av disse.  
  
Revisors anbefaling 
• Ivaretar den gode dialogen videre 
• Gjennomfører del to av politikeropplæringen, med deltakelse fra både politikere og 

administrasjon. 
  



Politisk behandling 
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 
24.03.2022 i sak 12/2022 og gjorde følgende vedtak: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om kompetanse og kapasitet til 

orientering.  
2. For å styrke arbeidet med best mulig kompetanse i administrasjonens ledelse, ber 

kommunestyret kommunedirektøren sørge for at det blir laget en kompetanseplan. 
Denne må legge vekt på utfyllende behov og systematikk i oppfølgingen. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.  
Samspillet mellom administrasjonen og politisk nivå må være hovedtema i 
politikeropplæringen. Det må legges spesielt vekt på: 

− rolleforståelsen mellom administrasjon og politikere 
− gjensidig tillit 
− åpenhet for konstruktiv kritikk 
− åpen samtale om relasjonens kvalitet 

Politikeropplæringen må gjennomføres før 1. juni 2022. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.08.2022.  
  
Kommunedirektørens oppfølging 
Kommunedirektøren har i brev av 20.07.2022 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 12/2022 (vedlegg). 
  
Vurdering 
Tydal kommune skal ta i bruk KS sitt verktøy for strategisk kompetanseplanlegging og det er 
satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe med representanter fra tillitsapparatet. 
Kompetanseplanen skal opp til politisk behandling høsten 2023. 
Politikeropplæring del to med politisk og administrativt nivå er gjennomført, KS og 
advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim sto for opplæringen.  
  
Konklusjon 
Kommunedirektøren har kommet godt i gang med oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
Kompetanseplanen skal opp til politisk behandling høsten 2023. Det vil være hensiktsmessig 
at kontrollutvalget ber om en ny orientering om status på arbeidet med kompetanseplanen 
før utvalget avslutter forvaltningsrevisjonen. 
 
 


