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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om kompetanse og kapasitet til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.08.2022. 
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Tydal 
kommune vurdert organisering og effektivitet som et viktig område å se nærmere på i 2021.  
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema kompetanse, kvalitet og effektivitet 
i kommunens stabsfunksjoner på sitt møte 12. november 2020 (sak 24/20). På utvalgets 
møte 25. februar 2021 (sak 2/21) ble bestillingen spisset ytterligere: 
Forvaltningsrevisjonen skal omfatte kommunedirektør, personal og sektorledernivå, videre 
skal revisjonen omfatte ledelseskompetanse, kvalitet, sårbarhet, personalarbeid og 
saksbehandling til politisk nivå. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden mai 2021 til februar 2022. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert 
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. 
 
Anna K. Dalslåen, oppdragsansvarlig revisor, vil presentere rapporten i dagens møte. 
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for 
forvaltningsrevisjonen.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for 
kommunestyret med forslag om at revisors anbefalinger følges opp av kommunedirektøren. 
 
 


