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 Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 

Møtedato: Tirsdag 8.juni 2021 

Tid:  Kl. 13:00 – 15:30 

Saknr.  15 - 21 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Ola Eggset, leder  
Wenke Furuli, nestleder        
Sigmund Kveberg Paaske        
Tor Eggestad     
Anita Midtun 
 
Varamedlemmer: 
Ingen 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Ragnhild Aashaug   
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Per Arne Aaen, t.o.m sak 21/21 

Enhetsleder TFF Linda Granrud, i sak 17/21 
Personalsjef Ingrid Storrøsæter, i sak 17/21  

Fra politisk ledelse: Ordfører Mona Murud, t.o.m sak 21/21 
 
 
 
Merknad: 
Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Kommunestyresalen i 

Kammerset. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense 

antall personer på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 

Ola Eggset ble erklært inhabil i sak 21/21 og fratrådte møtet. 

 
 
Alvdal, 8. juni 2021 
 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug  
Møtesekretær 
 
Neste møte:  Tirsdag 12. oktober 2021 
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15/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.06.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.06.21 godkjennes. 

 

 

 

16/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.21 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.21 godkjennes. 

 

 

17/2021 Orientering fra administrasjonen – tjenestelevering TFF - 
oppfølging 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Ingen 

 

Behandling:  

Møtet ble lukket i henhold til off.l. § 13, og kommuneloven § 11-5 om møteoffentlighet.  

 

Kommunedirektør Per Arne Aaen, enhetsleder Linda Granrud og personalsjef Ingrid 

Storrøsæter orienterte om status i saken og kommunens håndtering av prosessen siden 

februar. 

Det ble svart på spørsmål fra utvalget underveis. 

 

Møtet ble åpnet etter behandlingen. 

 

Leder takket for en god redegjørelse.  

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  
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Kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  

 

 

 

18/2021 Orientering om kriseledelsens håndtering av 
koronautbruddet i Nord-Østerdal 

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren ga kontrollutvalget en orientering om håndteringen av 

smitteutbruddet i mai. Han svarte på spørsmål fra utvalget. 

Begrepet «forholdsmessighet» er brukt i vurderingen av tiltak som iverksettes. 

Han orienterte om at det skal gjøres en evaluering av hele håndteringen av pandemien. 

Kommunedirektørens orientering legges ved protokollen. 

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

 

19/2021 Planlegging av virksomhetsbesøk ved barneskolen, 
Sjulhustunet 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ingen 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte saken og konkluderte med at de ønsker å gjennomføre et 

virksomhetsbesøk på barneskolen på årets siste møte. 

Tema som det ønskes informasjon om: 

- Arbeidsmiljø/HMS og sykefravær 

- Budsjettrammer 

- Hva har vært den største utfordringen med en ny og sammenslått skole 

- Hvordan har sammenslåingen av to skoler gått med tanke på ulike kulturer 

Utvalget ønsker å treffe rektor og assisterende rektor. 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet den 7.desember 
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2021. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet den 7.desember 

2021. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

 

20/2021 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ingen 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Orienteringssak 3: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS 

Saken tas til orientering.  

Mulig tema: Sosiale medier, rolleforståelse og habilitet. Hvordan håndtere det slik at folk 

vil delta i politikken. Hvordan delta i diskusjoner i sosiale medier som folkevalgt. 

 

De øvrige orienteringssakene tas til orientering. 

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

21/2021 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling: 

Leder tok opp en sak som har vært til behandling i kommunestyret knyttet til 

«Kvennbekkdal-saken». En representant av kommunestyret er antagligvis en del av 

prosjekt «Pensjonistlandsbyen» og har deltatt i kommunestyresaken. Leder ønsker å få 

avklart sin habilitet siden leders svigersønn er opphavsperson til Felgenparken. Ham 

fratrådte møtet. 

 

Ola Eggset ble erklært inhabil i forhold til forvaltningslovens §6. 

 

Utvalget diskuterte saken. De ønsker at revisor går gjennom saken og ser på  

habilitetsspørsmålet til Simen Steigen i hans deltagelse av behandlingen av 

kommunestyresak 20/21. Fra et referat i Opplysningsvesenets fond, kan det tyde på at 

vedkommende har deltatt i utarbeidelsen av initiativet. Sekretariatet innhenter 

sakspapirer som kan oversendes revisjonen. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Utvalget ber revisor vurdere Simen Steigens habilitet i kommunestyresak 20/21 den 

25.mars på bakgrunn av hans mulige interesse i saken. Noen av kontrollutvalgets 

medlemmer har fått spørsmål knyttet til saken, og kontrollutvalget ønsker å bidra til 

læring for habilitetsvurderinger. 



Utbrudd Covid-19 
mai 2021

Hvordan ble utbruddet håndert?

Vedlegg sak 18/21



Melding om utbrudd

• Melding fra kommunedirektør på Tynset kl. 21.00 den
12. mai, stort smitteutbrudd foreløpig 10 men økende,
barnehage, skole, vgs, voksenopplæring berørt.
Mistanke om smittevei/kilde. Stor grunn til å anta smitte
over kommunegrenser. Mulig behov for assistanse på
testing.

• Satte krisestab i egen kommune kl. 09.00

• Kommunedirektørmøte i Tolga, Alvdal og Tynset 13. mai
kl. 10.30.

• Nytt møte i kriseledelsen kl. 11.00 og 15.00

• Tynset har kontakt med FHI og Statsforvalter

Vedlegg sak 18/21



Umiddelbare tiltak 13. mai

• Teststasjon rigget og åpnet kl. 11.00, mål om å teste berørte fra
Alvdal med tilhørighet på voksenopplæringen. Fikk testet mange
men ikke de mest utsatte.

• Testet innbyggere som Drop-inn kl. 12-15.

• Innformasjonsarbeid iverksatt umiddelbart.

• Regional samhandling opprettet.

• Testet i overkant av 100 personer, ingen positiv på hurtigtest.

• Vurderer skolene 14. mai, ett trinn på ungdomsskolen har fri og
planleggingsdag i barnehagene.

• Kontakt med Storsteigen vgs

• Stenger Sjulhustunet

• Hjemmebasert, Solsida og TFF

• Kommunehuset stenges ned

Vedlegg sak 18/21



13. mai

• Det fastsettes lokal forskrift, like lydene for Tolga og Alvdal,
tilsvarende vedtak i Tynset kommune. Mal kapittel 5A i den
nasjonale Covid-19 forskriften.

– Stengte skolene 14. mai, ikke myndighet til dette!

– Servering og skjenking

– Butikker

– Friskliv

– Kirka og andre livsynshus, unntak begravelser

– Bibliotek etc

– Forbud mot arrangement

– Påbud om hjememkontor

– Plikt til å bruke munnbind

– Stans på idrett og fritidsaktiivteter.

Vedlegg sak 18/21



14. mai

• Får testet de mest utsatte kl. 09.00. 4 positive hurtigtester.

• Massetesting av klassetrinn m/voksne og avdelinger i barnehage m/voksne.

• Kontinuitetsplanlegger videre.

– TISK

– Kriseledelse

– Planer på de ulike virksomhetene

– Trafikklysmodell skole og barnehage

• Løpende samhandlingsmøter i regionen mellom:

– Kommuneleger

– Kommunedirketører.

• Kommunestyret på teams, delegerer myndighet til formannskapet til å fatte
vedtak etter Smittevernloven, fastsette lokal forskrift

• Begrepet forholdsmessighet!!!

Vedlegg sak 18/21



15. mai og utover

• Massetesting fortsetter.

• Flere påviste smittet

• Karantene og isolasjon rammer store deler av samfunnet.

• 16. mai, FS fastsetter ny lokal forskrift jfr. Covid-19 forskriften, kap.
5A, fram til 25. mai.

• 23. mai, FS fastsetter ny lokal forskrift jfr, Covid-19 forskriften, kap.
5B, med noe forsterkning fram til 30. mai.

– Disp. gitt til Frichs/Taverna.

• 27. mai, KS fastsetter ny lokal forskrift jfr, Covid-19 forskriften, kap.
5C, med noe forsterkning fram til 6. juni.

• Nasjonale tiltak og råd fra 7. juni, skole og barnehage på grønt.

Vedlegg sak 18/21



• Totalt 24 smittede

• Halve befolkningen testet

• Det skal pr i denne uka være satt 1500 doser. Pr. uke 21 hadde
1191 fått første dose og 433 to doser.

• Arbeidsmiljøloven og avtaleverk

• Evnen til å omstille

• Enorm motivasjon og innsats

Vedlegg sak 18/21



• Det interkommunale samarbeidet i regionen, og

• Bidraget fra Tynset må berømmes i en sårbar situasjon.

• Intensjonsavtale mellom FARTT-kommunene.

• Interkommunal Covid-19 enhet legges ned.

• Kostnad.

– Kroner og øre

– Ordinær drift

Vedlegg sak 18/21



• Evaluering gjennomføres nå.

• Det er det totale samfunnsbidraget som
gjør at vi lykkes!

Vedlegg sak 18/21


