
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 22/248 
Møtedato/tid: 10.11.2022 kl 10:00 – 13:30 
Møtested: Møterom Øyfjellet 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Græsli, leder  
Toralf Øverås, nestleder  
Gunn Hilmo  
Arne Lien  
Nina Lunden (permisjon etter sak 26, kl. 12:30)  

 
Forfall: 

 

Ingen.  
 
Andre møtende: 
Plan, bygg og eiendom (sak 25) 
Leidulf Skarbø, Revisjon Midt-Norge SA (sak 26, Teams) 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 27) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
25/22 Plan, landbruk, miljø, byggesak og oppmåling - orientering til kontrollutvalget 
26/22 Eierskapskontroll Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - prosjektplan 
27/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor 
28/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
29/22 Referatsaker 
30/22 Eventuelt 
31/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
 
 
 
  



Sak 25/22 Plan, landbruk, miljø, byggesak og oppmåling - orientering til 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 25/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Plan, bygg og eiendom til orientering. 
 
Behandling: 
Avdelingen presenterte seg og orienterte om sitt ansvarsområde. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Plan, bygg og eiendom til orientering. 
 
 
Sak 26/22 Eierskapskontroll Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - 
prosjektplan 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 26/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Behandling: 
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 
Sak 27/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 27/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 
uavhengighet. 
 
Behandling: 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 
2022 (kommuneloven §24-9): 
Rødt område: Mva/komp justeringsbestemmelsene.  
Gult område: Internkontroll kap. 25, Offentlige anskaffelser og selvkost  
Grønt område: Finansforvaltning og offentlig støtte. 



  
Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på offentlige 
anskaffelser under terskelverdi. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 
uavhengighet. 
 
 
Sak 28/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 28/22 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 2. mars 
• 25. mai 
• 31. august 
• 9. november 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved ………………… 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved Tydal barne- og 
ungdomsskole på utvalgets møte 31. august. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 2. mars 
• 25. mai 
• 31. august 
• 9. november 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
Kontrollutvalget ønsker at det i 2023 tilrettelegges for besøk ved Tydal barne- og 
ungdomsskole på utvalgets møte 31. august. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 29/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 29/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av 

åpenhet i kommune-Norge. 
2. På Etikk-konferansen 21. september lanserte KS en ny utredning som viser hvordan 

kommuner kan etablere et åpenhetsregister innenfor dagens lovverk.  
3. Bilvrak på en privat tomt skaper bekymring og irritasjon for nabolaget. Kan kommunen 

gripe inn? 
4. Kan kommunen bli inhabil når den selv er part i saken som er oppe til behandling? 
5. Kommunedirektøren ble sittende på plassen sin selv om han var inhabil. Er det lov? 
6. Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet? 
7. Skaper vennskap på Facebook inhabilitet? 
8. Et kommunestyremedlem var forhindret fra å stille fysisk på møtet, men deltok via 

Teams. Er det lov? 
9. Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag 

til kommunevalget? 
10. Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn 

kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens 
beredskapsplan på? 

11. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut en revidert versjon av 
veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. 

12. Kan en politiker behandle innsigelser i en plansak både i kommunestyret og i 
fylkesutvalget? 

13. Kan politikeren kreve fri fra nattevakt før møtet i kommunestyret? 
14. Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt forskriften om 

offentlige anskaffelser. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 30/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 30/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Samling for kontrollutvalg 1. november 
Gunn orienterte litt fra samlingen, temaene var fremtidens kommuneøkonomi, økonomisk 
internkontroll i praksis, politisk styring og kontroll med økonomien og henvendelser til 
kontrollutvalget. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 



 
 
 
Sak 31/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 31/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.11.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.11.2022, godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

