
 

 

TYDAL KOMMUNE 
Kommunedirektør 

 

 
Tydalsvegen 125,  7590 TYDAL       
Telefon: 73  81 59 00    Org.nr.: 864983472    
 postmottak@tydal.kommune.no     www.tydal.kommune.no  
 

KONSEK TRØNDELAG IKS 
Postboks 2564 
7735 STEINKJER 
 
 
  

 

 

Deres ref  Vår ref Saksbehandler Dato 
 2022/1556-2 Heidi Horndalen 20.07.2022 

 

Svar angående forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet i 
kommuneledelsen 

Viser til kontrollutvalgets sak 03/22 «Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet i 
kommuneledelsen». I vedtaket er kommunedirektøren bedt om å komme med en skriftlig 
tilbakemelding på hvordan pkt. 5.2 i rapporten er fulgt opp. Pkt. 5.2 i rapporten lyder som følger 

• Ivaretar den gode dialogen videre 
• Gjennomfører del to av politikeropplæringen, med deltakelse fra både politiker og 

administrasjon 

Kommunedirektørens kommentarer: 

Når det gjelder dialogen mellom politisk og administrativt miljø er det noe vi har fokus på til enhver 
tid og det er begge parters ansvar å få til slik at dialogen blir god. Dette ble spesielt lagt vekt på i 
politikeropplæringen der KS sin representant Dag Henrik Sandbakken gikk igjennom rolleforståelser. 
Med utgangspunkt i kommuneloven gikk han gjennom følgende temaer: 

• Saksbehandlingen i de folkevalgte organene 
• Kommunedirektørens oppgaver og ansvar 
• Roller som folkevalgt 
• Hvilke utfordringer gir det når du har flere hatter?  
• Habilitet 
• Ordførers rolle 
• Kommunestyrets oppgaver og ansvar 
• Delegering; hvem bestemmer hva 
• Samspill politikk og administrasjon 
• Tiltak for samhandling 
• Kommunestyrets mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen 
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Politikeropplæringen del 2 ble gjennomført den 5. mai 2022 med politikere og administrasjonen til 
stede. Dagen ble delt i to der KS hadde gjennomgang av kommunelov, rolleforståelse og kommunal 
planlegging. Den andre delen var det advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS som 
gjennomførte. De hadde en gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og oppgaver og innsynsreglene. 

 

Med hilsen 

 

Heidi Horndalen 
kommunedirektør 

 

Kopi til: 

LARS GRÆSLI TYDALSVEGEN 1229 7590 TYDAL 

Jens Arne Kvello Østbyvegen 94 7590 Tydal 
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