
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Holtålen kommune 
 
Arkivsak: 23/227 

Møtedato/tid: 23.03.2023 kl 10:00-15:00 

Møtested: Bringen, Kommunehuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Ann Elisabeth Hansvold   
Annie Tamlag   
Jan Moen   
 
Møtende varamedlemmer: 

  

Morten Ingebrigtsvoll (for Løvdal)   
 
Forfall: 

 

Torild Løvdal 
Ole Anders holden 

  

 
Andre møtende: 
Leidulf Skarbø, Revisjon Midt-Norge SA sak 09-12/23 
Aagoth Johanne Moe, Ass. Kommunedirektør, sak 10/23 
Anna Oftedal, Enhetsleder flyktningtjenesten, sak 09/23 
Torbjørn Brant, Konsek Trøndelag IKS, via Teams, innføring og sak 08/23 
Torill Bakken, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Møtet startet med en times innføring i selskapsrett presentert av Torbjørn Brant, Konsek 
Trøndelag IKS. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/23 Henvendelse om feiegebyr 

09/23 Orientering i fra flyktningetjenesten 

10/23 Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø i kommunen - oppfølging 

11/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring og budsjettprosess 

12/23 Prosjektplan for generell eierskapskontroll 

13/23 Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk ved Hov skole 

14/23 Referatsaker 

15/23 Eventuelt 

16/23 Godkjenning av dagens protokoll 

 
  



 

Sak 08/23 Henvendelse om feiegebyr 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 08/23 

 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  
  
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte saken. Representant i fra Konsek supplerte via Teams. 
 
 
Vedtak: 
Utvalget tar ikke saken for videre behandling.  
De vil likevel anbefale kommunen å ta rede på om gebyrregulativet kan regnes som 
tilstrekkelig hjemmel for innkreving. Dersom det ikke er tilstrekkelig anbefales kommunen få 
hjemlet dette i egen forskrift. 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om eventuelle tiltak i fra kommunen innen 15. 
august 2023. 
 

 
 
 
 

Sak 09/23 Orientering i fra flyktningetjenesten 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 09/23 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen i fra enhetsleder ved flyktningtjenesten til orientering. 
  
 
Behandling: 
Enhetsleder ga utvalget en orientering om følgende: 
  
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsett for: 
  

• Bosetting av flyktninger pr. dato.  
  

• Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdanning for 
flyktninger. 

  

• Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger. 
  
2. I hvilken grad etterlever kommunen kravene til deltakelse i introduksjonsprogram i 
introduksjonsloven kapittel 2 og 4. 
  
3. Hvordan fungerer samordningen mellom kommunen, NAV og med frivillige organisasjoner 
i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger.  
Hun svarte på spørsmål i fra utvalget underveis.¨ 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen i fra enhetsleder ved flyktningtjenesten til orientering. 



 

 
 
 
 

Sak 10/23 Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø i kommunen - 
oppfølging 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 10/23 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljøet i kommunen til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
Assisterende kommunedirektør var tilstede og ga utvalget en statusoppdatering vedrørende 
kommunens arbeid med arbeidsmiljøet. Det er igangsatt flere tiltak etter 
arbeidsmiljøundersøkelsen. BHT har vært involvert i flere av prosjektene. BHT benyttes 
fremdeles aktivt på alle ledernivå. Det pågår stadig prosjekter for å bedre arbeidsmiljøet. 
Felles “spilleregler” er under innføring. Jobbes mye med det psykososiale arbeidsmiljøet. 
Fokus på avviksmeldinger. Enkelte at de pågående prosjekter ble beskrevet. 
Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljøet i kommunen til 
orientering. 
Utvalget ønsker en ny orientering om status for arbeidet med arbeidsmiljø i møtet  7. 
september 2023. 
 

 
 
 
 

Sak 11/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring 
og budsjettprosess 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 11/23 

 
Forslag til vedtak: 
Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og budsjettprosess» tas til orientering.  
  
 
 
Behandling: 
Saken ble diskutert. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og budsjettprosess» tas til orientering.  
 

 
 



Sak 12/23 Prosjektplan for generell eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 12/23 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen om generell eierskapskontroll i 
Holtålen kommune. 
  
 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor var tilstede og gikk igjennom planen. Han svarte videre på spørsmål i fra 
utvalget. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen om generell eierskapskontroll i 
Holtålen kommune. 
  
 

 
 
 
 

Sak 13/23 Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk ved Hov skole 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 13/23 

 
Forslag til vedtak: 
Plan for virksomhetsbesøk ved Hov skole den 7.september 2023 utarbeidet under 
behandlingen, godkjennes.  
  
 
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte saken. De ønsker å invitere skolenes helsesykepleier i tillegg til de som 
er nevnt. 
Tema for møtet blir: 

• Vurderinger av organiseringen av undervisningen, ivaretakelse av barn i en sårbar 
livssituasjon, samt vurderinger av rammebetingelser i form av elektroniske løsninger, 
og ulike sider knyttet til informasjonsarbeid og samarbeid. 

• Mobbing og trakassering 

• Budsjettrammer 

• Tilstand på skolebygg 

• Hvordan jobber skolene med tidlig innsats, jamfør barnevernsreformen? 

• I hvilken grad og hvordan tror ledelsen at covid-19-tiltakene har påvirket elevenes 
læringsutbytte og læringsmiljø, med hovedfokus på perioden med skolenedstenging 
våren 2020?  

• Hvordan ble pandemien håndtert generelt, men også i forhold til barn med spesielle 
behov? Største utfordringer? 

 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
Plan for virksomhetsbesøk ved Hov skole den 7.september 2023 med endringer utarbeidet 
under behandlingen, godkjennes.  
 

 
 
 
 

Sak 14/23 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 14/23 

 
Forslag til vedtak: 
  
Sakene presentert under møtet 23.03.23 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk kort igjennom referatsakene. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Sakene presentert under møtet 23.03.23 tas til orientering. 
 

 
 
 
 

Sak 15/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 15/23 

 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
 
Behandling: 

• Utvalget ønsker at det settes opp et tidsskjema til neste møte. Sekretariatet setter 
opp forslag som godkjennes av leder. 

• Sak ble diskutert. 
  
 
 
Vedtak: 
Utvalget ønsker at det settes opp et tidsskjema til neste møte. Sekretariatet setter opp 
forslag som godkjennes av leder. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sak 16/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 23.03.2023 16/23 

 
Forslag til vedtak:  
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.03.22, godkjennes.  
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått etter møtet. 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.03.23, godkjennes.  
 

 
 
 


