
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 10.09.2021 kl 09:00-15:10 

Møtested: Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  
Elena Stamnes       (permisjon fra 14:15)       

 
Forfall: 
Erik Bjørgum 
 
Andre som var tilstede: 
Ivar Vigdenes, Tor Jakob Reitan, Elin Darrell Wikmark og Paul Stenstuen 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
25/21 Referatsaker 

26/21 Dialog med ordføreren 

27/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende IT - strategi, utviklingsplaner og 
sikkerhet 

28/21 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende innbyggerinitiativet om 
spesialundervisning 

29/21 Henvendelsen fra Oddvar Nergård 

30/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet 

31/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

32/21 Eventuelt 

33/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 25/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget viser til ref. sak 2 og ber om sak i neste møte. 

 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget viser til ref. sak 2 og ber om sak i neste møte. 

 

 

 
 

Sak 26/21 Dialog med ordføreren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget setter stor pris på jevnlig dialog med ordføren.  

 
 
 

 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget setter stor pris på en jevnlig dialog med ordføren. 

 

 

 
 

Sak 27/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende IT - strategi, 
utviklingsplaner og sikkerhet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 27/21 



 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Elin Darrell Wikmark ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 28/21 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 
innbyggerinitiativet om spesialundervisning 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 28/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær sende en orientering til gruppen bak henvendelsen. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær sende en orientering til gruppen bak henvendelsen. 

Protokolltilførsel fra Morten Harper. 

3. og 4. avsnitt i saksfremlegget "Spesialundervisning i skolen - innbyggerforslag" endres slik: 
 
Kontrollutvalget mottok 12.10.20 en henvendelse fra foreldre som har organisert 
underskriftskampanjen, der det ble etterspurt oppfølging av saken. Det ble gjort en 
henvendelse fra kontrollkomiteens sekretariat til kommunedirektøren den 09.11.20 med 
spørsmål om denne saken. Det ble der etterspurt en skriftlig tilbakemelding hva som er gjort i 
denne saken. 
 
I kontrollutvalgets møte 11.06.21 fikk kommunedirektør også oversendt mail der det var vedlagt 
et skriv fra de som har organisert og sendt inn innbyggerforslaget. Dette skrivet utdyper 
nærmere hva de ønsker med innbyggerforslaget. Gruppen har konkretisert fire punkter de 
anser bryter med lovverket: 
 
 

 



 

 
 

Sak 29/21 Henvendelsen fra Oddvar Nergård 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 29/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
2. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og prosjektet.  

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga uttrykk for at han er overasket over bestillingen fordi saken er fra juni 
og siden dette er det tilført midler til skolen for å innfri lærernormen. Han pekte også på at 
skoleeier rapporterer til Statsforvalter jevnlig på lærernrom og spesialundervisning, slik at 
denne form for informasjon bør forefinnes løpende. Kommunedirektøren vil uansett studere 
resultatet av en ev revisjonsrapport her nøye med tanke på læring. 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
2. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og prosjektet.  
3. Revisors rapport bør foreligge tidsnok til at den kan behandles i november møtet. 

Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
2. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og prosjektet.  
3. Revisors rapport bør foreligge tidsnok til at den kan behandles i november møtet. 

 

 

 
 

Sak 30/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen 
uavhengighet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 30/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til etterretning. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen 
uavhengighet til etterretning. 

 



 
 

Sak 31/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 31/21 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 043 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 

 
 
Behandling: 
 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 

kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 043 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunens samlede virksomhet. 

 

 
 

Sak 32/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 32/21 

 
 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte besøk ved barneverntjenesten, PPT, Halsen ungdomsskole og 
Midtheim barnehage.  Kontrollutvalget ga signaler om at det ønsker å legge de tre første 
besøkene til den 19.10.21, med PPT fra 09:00-10:00 og barneverntjenesten fra 10:00-12:00. 
Etter en kort lunsj ønsker utvalget å forflytte seg til Halsen ungdomsskole. 
 
Midtheim barnehage ønskes besøkt i forbindelse med neste ordinære møte, dvs. den 05.11.21. 



 

 
Vedtak: 
 

 

 
 

Sak 33/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 10.09.2021 33/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


