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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen  

Møtedato: Fredag 25. juni 2021 

Tid:  Kl. 10:00 – kl. 13:30 

Saknr. 23 - 28 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:          Forfall:     
Ann Elisabeth Hansvold, leder       
Annie Tamlag, nestleder 
Jan Moen       Ikke møtt:  
Torild Løvdal 
Ole Anders Holden            
 
Vara: 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Midt-Norge SA:   Tor Arne Stubbe t.o.m. sak 27/21 
Fra politisk ledelse:   Ordfører Arve Hitterdal, t.o.m. sak 25/21 
    
 
 
 
Merknad: 

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer 

på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for publikum. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 
 
  
 
Fredag 25. juni 2021 
  

Ragnhild Aashaug  
Ragnhild Aashaug, møtesekretær 
 

 
Neste ordinære møte: Torsdag  15. september 2021  
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23/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.06.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.06.21 godkjennes. 

 

 

24/2021 Innkommet sak om behandling av interpellasjon  

 
Ole Anders Holden stilte spørsmål om sin habilitet i og med at han tilhører samme parti 

som interpellanten.  

Utvalget konkluderte med at han ikke er inhabil i og med at han ikke har noe personlig 

interesse i saken jamfør Forvaltningsloven § 6. 

 

 

 
Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder gikk gjennom den innkomne henvendelsen. 

Utvalget ønsket å ha en dialog med ordfører om bakgrunnen for saken. 

 

Ordfører redegjorde for saken, og utvalget diskuterte rutiner for habilitet og kommunens 

saksreglement. 

De konkluderte med at rutiner for ryddig saksgang er viktig. 

  

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar ikke stilling til henvendelsen, men ønsker å bidra til læring.  

1. Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å innarbeide gode rutiner for 

vurdering av habilitet, og at det fremgår av protokollen hvordan 

habilitetsspørsmålet er behandlet. Habilitetsvurderingen skal grunngis og det skal 

henvises til lovhjemmel. 

2. Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å vurdere sitt saksreglement for 

kommunestyret for hvordan interpellasjoner behandles. Det oppfordres til å se til 

kommunal- og moderniseringsdepartementets tolkningsuttalelse om 

interpellasjoner i kommunene fra den 15.02.2021. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget tar ikke stilling til henvendelsen, men ønsker å bidra til læring.  

1. Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å innarbeide gode rutiner for 

vurdering av habilitet, og at det fremgår av protokollen hvordan 

habilitetsspørsmålet er behandlet. Habilitetsvurderingen skal grunngis og det skal 

henvises til lovhjemmel. 

2. Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å vurdere sitt saksreglement for 

kommunestyret for hvordan interpellasjoner behandles. Det oppfordres til å se til 

kommunal- og moderniseringsdepartementets tolkningsuttalelse om 

interpellasjoner i kommunene fra den 15.02.2021. 

 

 

 

25/2021 Innkommet sak om kritikkverdige forhold 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Leder av kontrollutvalget gikk gjennom bakgrunn for saken.  

 

Revisor Tor Arne Stubbe deltok i behandlingen, og deltok i diskusjonen om hvordan 

henvendelsen kan håndteres og hva som er revisjonen og kontrollutvalgets rolle. 

 

Utvalget lukket møtet for å diskutere om hva som kan diskuteres i et åpent møte og hva 

som er taushetsbelagt informasjon. 

Deler av møtet ble lukket etter offentlighetslovens §13 og kommunelovens §11.5. 

 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen, og konkluderte med at henvendelsen er å anse 

som et varsel i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er en rett til å varsle anonymt, og 

utvalgsleder må derfor undersøke om de ønsker at varselet skal tas videre og gjøres 

kjent. 

 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget anser henvendelsen som et varsel etter arbeidsmiljøloven kapittel 2a. 

 

Kontrollutvalgets leder tar kontakt med avsender og avklarer elementer i henvendelsen. 

Avsender veiledes om varslers rettigheter og hvordan varselet kan bringes videre. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget anser henvendelsen som et varsel etter arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. 

 

Kontrollutvalgets leder tar kontakt med avsender og avklarer elementer i henvendelsen. 

Avsender veiledes om varslers rettigheter og hvordan varselet kan bringes videre. 
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26/2021 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

Sekretariatet orienterte kort om sakene: 

 

Orienteringssak 1: Behandling av årsregnskap og årsberetning 2020 

Saken tas orientering 

 

Orienteringssak 2: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 

Saken tas orientering 

 

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

Aktuelle problemstillinger som kan bli belyst/diskutert: 

- Varsling om kritikkverdige forhold 

- Hvordan skape en god samhandling med administrasjonen i kommunen? 

 

 

Orienteringssak 4: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med?  

Saken tas orientering 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas orientering. 

 

 

 

27/2021 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Kontrollutvalget har merket seg at det har skjedd endringer i arbeidsmiljøloven etter 

kommunens siste revidering av varslingsrutinene for kritikkverdige forhold. 

 

 

 

 

 

28/2021 Godkjenning av dagens protokoll 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 25. juni 2021, godkjennes. 

 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.juni 2021, godkjennes. 

 
 


