
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 12.06.2020 kl 09:00-11:15 

Møtested: Formannskapssalen/Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Morten Harper  
August Arnstad  

 
Forfall: 
Steinar Rømo 
 
Andre som var tilstede: 
Paul Stenstuen 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/20 Referatsaker 

15/20 Kontrollutvalgets henvendelser til kommunedirektøren 

16/20 Kontrollutvalgets besøk 2020 

17/20 Orientering fra sekretær om status vedrørende aktuelle saker 

18/20 Eventuelt 

19/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 14/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Sekretær ga en kort orientering. 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær vurdere henvendelsen/saken "Oppfordring i k-styremøtet 

28.mai" 
 
Avstemming  
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær vurdere henvendelsen/saken "Oppfordring i k-styremøtet 

28.mai" 
 

 

 
 

Sak 15/20 Kontrollutvalgets henvendelser til kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget praktiserer skriftlig saksbehandling som hovedregel. 
2. Kontrollutvalget forutsetter at kommunedirektøren svarer på kontrollutvalgets 

henvendelser innen rimelig tid. Og, at det dersom svar ikke kan gis innen den 
fastsatte frist blir gitt et foreløpig svar med angivelse av når svar vil kunne 
foreligge. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget praktiserer skriftlig saksbehandling som hovedregel. 
2. Kontrollutvalget ber om at redegjørelser og svar fra kommunedirektøren er datert og 

underskrevet. 
3. Kontrollutvalget forutsetter at kommunedirektøren svarer på kontrollutvalgets 

henvendelser innen rimelig tid. Og, at det dersom svar ikke kan gis innen den 
fastsatte frist blir gitt et foreløpig svar med angivelse av når svar vil kunne foreligge. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
 
 



 
Vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget praktiserer skriftlig saksbehandling som hovedregel. 
2. Kontrollutvalget ber om at redegjørelser og svar fra kommunedirektøren er datert og 

underskrevet. 
3. Kontrollutvalget forutsetter at kommunedirektøren svarer på kontrollutvalgets 

henvendelser innen rimelig tid. Og, at det dersom svar ikke kan gis innen den fastsatte 
frist blir gitt et foreløpig svar med angivelse av når svar vil kunne foreligge. 

 

 
 

Sak 16/20 Kontrollutvalgets besøk 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ønsker å avlegge følgende enheter et besøk i løpet av 2020: 
a. Barnevern og PPT 
b. En skole/barnehage 

2. Kontrollutvalget ber leder fastsette dato for besøkene, og i samarbeid med 
sekretær utarbeide et opplegg for besøkene. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å avlegge følgende enheter et besøk i løpet av 2020: 
a. Barnevern og PPT 
b. En skole/barnehage 

2. Kontrollutvalget ber leder fastsette dato for besøkene, og i samarbeid med sekretær 
utarbeide et opplegg for besøkene. 

 

 
 

Sak 17/20 Orientering fra sekretær om status vedrørende aktuelle saker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 17/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget avholder ekstraordinært møte den 25. juni for å behandle revisors 

rapport "Rett hjelp til rett tid". 
 
Avstemmig 



Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget avholder ekstraordinært møte den 25. juni for å behandle revisors 

rapport "Rett hjelp til rett tid". 
 

 

 
 

Sak 18/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 18/20 

 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte vedtak i tilknytning til 
tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å invitere nytilsatt kommunedirektør for gjensidig presentasjon i første 
møte til høsten. 

 
 
 

 

 
 

Sak 19/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.06.2020 19/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


