
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Holtålen kommune 
 
Arkivsak: 23/40 

Møtedato/tid: 26.01.2023 kl 10:00-14:00 

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Ann Elisabeth Hansvold   
Annie Tamlag   
Torild Løvdal   
Jan Moen   
 
 
Forfall: 

 

Ole Anders Holden   
 
Andre møtende: 
Ordfører, Arve Hitterdal – sak 1/23 
Revisjon Midt-Norge SA, Leidulf Skarbø – sak 2/23 
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Dialogmøte med ordfører 

02/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2023 

03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

04/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 2023 

05/23 Referatsaker 

06/23 Eventuelt 

07/23 Godkjenning av dagens protokoll 

 
 
 
 
  



 

Sak 01/23 Dialogmøte med ordfører 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 01/23 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder innledet med å si noe om hensikten med dialogmøtet.  
følgende punkter ble diskutert: 
• Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har kommunestyret 
til utvalget? 
• Samspill rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak 
• Eierstrategi for kommunale selskaper 
• Aktuelle saker i Holtålen kommune 
• Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på? 
Det er ønske om at det legges inn faste møtedager for kontrollutvalget som tilpasses 
ordfører, slik at ordfører kan delta på kontrollutvalgets møter. Forslag til ekstra fokus på 
revidering av planverk. 
  
 
Vedtak: 
Utvalget opplevde dialogmøtet som positivt og nyttig. 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 

 
 
 

Sak 02/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2023 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 02/23 

 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område ……….. 
med tema …………  
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  
………. 
………. 

3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 23.03.23, og det bes om 
at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.03.2023. 

  
  

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll på område ……….. 
 
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 150 timer. 

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  
………. 
………. 

3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til møte den 23.03.23, og det bes om at 
prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 04.05.2023. 

  
 
 



Behandling: 
Forvaltningsrevisor deltok underbehandlingen via Teams og bisto kontrollutvalget. 
Utvalget diskuterte saken. 
 
Vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i Ålen Aktivum AS. 
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 

2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 23.03.23, og det bes om 
at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.03.23. 

  
1. Kontrollutvalget bestiller en generell eierskapskontroll. 

Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 150 timer. 
2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 23.03.23, og det bes om 

at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.03.23. 
  
  
 

 
 
 

Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 03/23 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Årsmeldingen godkjennes med endringer foretatt under behandlingen. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
  
 

 
 
 

Sak 04/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 2023 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 04/23 

 
Forslag til vedtak 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  14. september 2023. Sekretariatet 
forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket 
godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte aktuelle virksomheter. Utvalget ønsker å besøke Hov skole.  
 



Vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Hov skole 7. september 2023. Sekretariatet forbereder 
besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes 
i kontrollutvalgets neste møte. 
 

 
 
 

Sak 05/23 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 05/23 

 
Forslag til vedtak 
Sakene presentert under møtet 26.01.22 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk kort igjennom referatsakene. 
 
Vedtak: 
Sakene presentert under møtet 26.01.22 tas til orientering. 
 

 
 
 

Sak 06/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 06/23 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering i fra flyktningtjenesten i neste møte. 
Møtedato i september endres fra 14. til 7. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering i fra flyktningtjenesten i neste møte. 
Møtedato i september endres fra 14. til 7. 
Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av tidligere behandlinger om arbeidsmiljøet i neste 
møte. 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens ansettelsesreglement og praktisering 
av dette. Saken settes på sakslista i mai. 
 

 
 
 

Sak 07/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 26.01.2023 07/23 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.01.23, godkjennes.  
 
 



Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått etter møtet. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.01.23, godkjennes.  
 

 
 
 


