
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 22.12.2020 kl 17:00-20:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  
 
Andre tilstede: 
Paul Stenstuen 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
39/20 Referatsaker 

40/20 Bestilling av undersøkelse - U.off. Jf. Off.lova §13 og forv.l. §13 1. ledd. 

41/20 Eventuelt 

42/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 39/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 22.12.2020 39/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Morten Harper opplyste at det er en feil i kommunestyrets møteprotokoll og at beskjed om dette 
er gitt til formannskapssekretæren. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 40/20 Bestilling av undersøkelse - U.off. Jf. Off.lova §13 og forv.l. §13 1. ledd. 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 22.12.2020 40/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en undersøkelse for å få bragt klarhet i de 
faktiske forhold. 

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte mandat for undersøkelsen. Kostnadene for 
undersøkelsen belastes kontrollutvalgets konto for kjøp av tjenester. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren effektuere kontrollutvalgets vedtak, med 
kopi til kontrollutvalget. 

 
 
Behandling: 
Møtet ble lukket under behandling av saken, jf. jf. kommunelovens §11-5 2. ledd samt 
forvaltningslovens §13 1. ledd. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en undersøkelse for å få bragt klarhet i de 
faktiske forhold. 

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte mandat for undersøkelsen, med justeringer gjort i møte. 
Kostnadene for undersøkelsen belastes kontrollutvalgets konto for kjøp av tjenester. 

3. Kontrollutvalget ber Konsek v/sekretær gå til anskaffelse og effektuere kontrollutvalgets 
vedtak. 

 
Avstemming  
Enstemmig 
 
Møtet ble åpnet igjen. 



 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en undersøkelse for å få bragt klarhet i de 
faktiske forhold. 

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte mandat for undersøkelsen, med justeringer gjort i møte. 
Kostnadene for undersøkelsen belastes kontrollutvalgets konto for kjøp av tjenester. 

3. Kontrollutvalget ber Konsek v/sekretær gå til anskaffelse og effektuere kontrollutvalgets 
vedtak. 

 

 

 
 

Sak 41/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 22.12.2020 41/20 

 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et tema 
tatt opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
 
 
 
 
 

 
 

Sak 42/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 22.12.2020 42/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


