
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 24.04.2020 kl 11:00-13:45 

Møtested: Fjernmøte 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Morten Harper  
August Arnstad  

 
Forfall: 

 

Steinar Rømo  
 
Andre som var tilstede: 
Kommunedirektør, økonomisjef, etatsjef oppvekst, barnevernsleder, revisor og 
kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/20 Referatsaker 

09/20 Orientering fra revisor - kommunal revisjon knyttet opp mot kommunens 
årsregnskaper 2019 

10/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019 

11/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende barnevernstjenesten 

12/20 Eventuelt 

13/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 08/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 09/20 Orientering fra revisor - kommunal revisjon knyttet opp mot 
kommunens årsregnskaper 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 09/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 10/20 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet for Stjørdal kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/økonomisjef ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter ga 
revisor en kort orientering. 



Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet for Stjørdal kommunes årsregnskap for 2019. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.. 

 

 
 

Sak 11/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
barnevernstjenesten 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møte: 
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til foreløpig  orientering. 
2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonens notat mottas iløpet av uke 18. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til foreløpig  orientering. 
2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonens notat mottas iløpet av uke 18. 

 

 

 
 

Sak 12/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 12/20 

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

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte IPad til alle i utvalget. IPad til de som ikke har fått utlevert noen ennå 
bør anskaffelser. Det er viktig at epost den enkelte benytter i forbindelse med Teams også 
benyttes for epost for kontrollutvalget, eller at det finnes annen løsninger for import. 
Det planlagte møte den 08.05.20 utsettes. Kontrollutvalget ber sekretær komme tilbake med ny 
dato. 

 
 

 



 
 

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 24.04.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


