
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 20.11.2020 kl 09:00-14:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper – permisjon fra 13:15  
 
Forfall: 
Karen Elverum – vara forsøkt innkalt 
 
Andre tilstede: 
Kommunedirektøren m/administrasjonen, revisor og utvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
32/20 Referatsaker 

33/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende oppvekstområdet 

34/20 Plan for forvaltningsrevisjon 

35/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

36/20 Eventuelt 

37/20 Godkjenning av møteprotokoll 

38/20 Tillleggssak i møtet - Orientering fra revisor vedrørende revisjonsstrategien 
2020 

 
 
 
 
  



Sak 32/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende referatsaker ble referert: 

1. Revisors uttalelse - Forenklet etterlevelseskotroll 2019. 
2. Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende spesialundervisning. 

 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en høringsutalelse vedrørende referatsak nr. 

1. innen 15. januar. 
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse for referatsak nr. 2 og hva 

som er gjort og tenkes gjort innen 15. januar. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en høringsutalelse vedrørende referatsak 

nr. 1. innen 15. januar. 
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse for referatsak nr. 2 og hva 

som er gjort og tenkes gjort innen 15. januar. 
 

 

 
 

Sak 33/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
oppvekstområdet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
 

 
 



Sak 34/20 Plan for forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til 
kommunestyret for videre  behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med endringer og sender 
den til kommunestyret for videre  behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med endringer og sender 
den til kommunestyret for videre  behandling. 
 
Konntrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

 

 
 

Sak 35/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 

 
 
 
 



Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 
 

 

 
 

Sak 36/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 36/20 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til 
et tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
Det åpnes for at kontrollutvalgets medlemmer melder seg på kurset håndtering av media. 
 

 
 
 
 

 
 

Sak 37/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 



Sak 38/20 Tillleggssak i møtet - Orientering fra revisor vedrørende 
revisjonsstrategien 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 20.11.2020 38/20 

 
Forslag til vedtak 
 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Avstemming  
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 
 
 
 


