
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune 
 
Arkivsak: 22/10 
Møtedato/tid: 24.02.2022 kl 10:00 – 12:30 
Møtested: Møterom Øyfjellet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Græsli, leder  
Gunn Hilmo  
Arne Lien  
Nina Lunden  
Bodil S. Græsli, 2. vara  
 
Forfall: 

 

Toralf Øverås, nestleder  
Henning Braaten, 1. vara  
Janne Iversen Thyholdt, 3. vara  
Arild Aas, 4. vara  
 

 

 
Andre møtende: 
Jens Arne Kvello, ordfører (sak 1-3) 
Heidi Horndalen, kommunedirektør (sak 2) 
Anna K. Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Møteinnkallingen ble lagt ut på 
kommunens politikerportal tirsdag 22. februar. Kontrollutvalgets møte var ikke annonsert i 
media denne gangen.  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Henvendelse til kontrollutvalget om kommunens behandling av saker etter Plan- 

og bygningsloven 
02/22 Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget 
03/22 Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet i kommuneledelsen 
04/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
05/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
06/22 Valg av prosjekttype - forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
07/22 Referatsaker 
08/22 Eventuelt 
09/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Henvendelse til kontrollutvalget om kommunens behandling 
av saker etter Plan- og bygningsloven 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Gunn Hillmo ba om å få vurdert sin habilitet fordi hun er søster til en av partene i saken om 
eiendommene 188/1 og 188/16. Hillmo deltok ikke under kontrollutvalgets vurdering av og vedtak 
om habilitet.  Sekretariatets jurist har i et notat til kontrollutvalget (utdelt i møtet) redegjort for 
partsbegrepet og habilitetskrav. 
 
Kontrollutvalgets enstemmige vedtak om Hillmos habilitet: Hillmo er inhabil etter forvaltningsloven 
§6 første ledd bokstav b. 
 
Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
Sak 02/22 Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Heidi Horndalen, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Tydal kommune har varlsingsrutiner, disse ligger tilgjengelig for alle 
ansatte på kommunens intranett. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 03/22 Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet i 
kommuneledelsen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 03/22 
 
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. 
 
Behandling: 
Anna K. Dalslåen, oppdragsansvarlig revisor, presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets leder fremmet følgende 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. 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 
Polikeropplæringen må gjennomføres før 1. juni 2022. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.08.2022. 

 
Forslaget fra kontrollutvalgets leder ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 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 
Polikeropplæringen må gjennomføres før 1. juni 2022. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.08.2022. 

 
 
 



Sak 04/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
 
 
Sak 05/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 
 
Sak 06/22 Valg av prosjekttype - forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte de gjenstående områdene/selskapene som står i plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.  
 
Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en bestillingssak på utvalgets møte 19. mai,  
kontrollutvalget ønsker å bestille en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en bestillingssak på utvalgets møte 19. mai,  
kontrollutvalget ønsker å bestille en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. 
 
 



 
Sak 07/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Tydal kommune 
2. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
3. Ordfører har fått seg ny jobb og vil be seg fritatt fra vervet som ordfører. Bør hun få fritak? 
4. Kommunen har plikt til å legge til rette for at allmennheten kan være til stede under møter i 

folkevalgte organer. Men hva hvis møtet strømmes på internett? 
5. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv? 
6. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent 

fritak fra ordførervervet? 
7. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget 

før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig saksbehandling? 
8. Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak, debattinnlegg av KS advokatene Frode 

Lauareid og Geir S. Winters 
9. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i 

kommunene. 
10. Er elektronisk folkeavstemning lovlig? 
11. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle 

medlemmene er likeverdige? 
12. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for 

kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak? 
13. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov?  
14. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 

et medlem. Kan han det? 
15. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer 

Mjåset i Helseplattformen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 08/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022 (2. og 3. 
februar 2022). 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 



 
Sak 09/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 24.02.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.02.2022, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.02.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

