
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 22/143 
Møtedato/tid: 01.09.2022 kl 10:00 – 11:30 
Møtested: Møterom Øyfjellet 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
Forfall: 

 

Ingen.   
 
Andre møtende: 
Heidi Horndalen, kommunedirektør (sak 17) 
Henrik Vinje, økonomisjef (sak 18) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
17/22 Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet - kommunedirektørens 

oppfølging av vedtak  
18/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
19/22 Eierskapskontroll Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forsinket levering av 

prosjektplan 
20/22 Budsjettkontroll pr. 15.08.2022 
21/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget 
22/22 Eventuelt 
23/22 Referatsaker 
24/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
 
 
 
  



Sak 17/22 Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet - 
kommunedirektørens oppfølging av vedtak  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 17/22 

 
 
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. 
 
Behandling: 
Heidi Horndalen, kommunedirektør, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om vedtatt kompetanseplan, 
orienteringen gis på utvalgets siste møte i 2023. 
 
 
Sak 18/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 18/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering 
 
Behandling: 
Henrik Vinje, økonomisjef, orienterte kort og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 19/22 Eierskapskontroll Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forsinket 
levering av prosjektplan 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av prosjektplan til orientering. 
2. Ferdig prosjektplan oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.10.2022 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av prosjektplan til orientering. 
2. Ferdig prosjektplan oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.10.2022 
 
 
Sak 20/22 Budsjettkontroll pr. 15.08.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2022 til orientering. 
 
 
Sak 21/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 21/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr 673.525,- 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 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr 673.525,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 22/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Virksomhetsbesøk  
På kontrollutvalgets møte 10.11.2022 så ønsker utvalget å besøke 
plan/landbruk/miljø/byggesak og oppmåling  (Rådhus 1) for en omvisning i kontorlandskapet, 
samt en orientering om arbeidsoppgaver, utfordringer på sektoren og arealplanarbeidet. 
 
Vedtak: 
Virksomhetsbesøk  
På kontrollutvalgets møte 10.11.2022 så ønsker utvalget å besøke 
plan/landbruk/miljø/byggesak og oppmåling  (Rådhus 1) for en omvisning i kontorlandskapet, 
samt en orientering om arbeidsoppgaver, utfordringer på sektoren og arealplanarbeidet. 
 
 
Sak 23/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Orientering fra Revisjon Midt-Norge om status på forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 
2. Revisjon Midt-Norges årsberetning og åpenhetsrapport 2021 
3. Kan formannskapet vedta hvordan en navngitt folkevalgt skal opptre? 
4. Er det slik å forstå at et kommunalt oppgavefellesskap, som er eget rettssubjekt også 

skal utarbeide eget årsregnskap? 
5. Kan kommunestyret innvilge fritak, men avslå etterlønn? 
6. Er vedtaket ugyldig på grunn av feil i voteringstema? 
7. Kan et kommunestyremedlem være inhabil i saker om tilskuddsordninger eller 

reguleringsplaner? 
8. Hvis kommunedirektøren avskjediger en ansatt, kan kommunestyret da be om en 

begrunnelse? 
9. Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal 

sektor. 
10. Når første vara rykker inn som fast medlem i et utvalg, rykker da andre vara opp et hakk? 
11. Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, kommunen mangler 

varamedlemmer, hva nå? 
12. Kan kommunestyremedlemmer kreve å få en ekstra sak inn på sakslista? 
13. Politikerne har opprettet et tverrpolitisk forum, men uten åpenhet og offentlig sakskart. 

Har de lov til å ha et slikt forum? 
14. Kan ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes på samme tidspunkt? 
15. Hva gjør vi med medlemmer som ikke møter opp på møtene? 
16. Hvem bør signere på kommunens vegne? 



17. Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke forslagsrett. Samtidig legger jo 
kommunedirektøren fram forslag til vedtak, hvordan skal man forstå dette? 

  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 24/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 01.09.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2022, godkjennes. 
  
 
 
 


	Sakliste:

