
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Arkivsak: 20/333 
Møtedato/tid: 12.06.2020 kl 09:00-11:15 
Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

May Britt Lagesen  
Arnhild Bilstad Opdal  
Eirik Forås  
Petter Vesterdal  
Kai-Jørgen Lorvik  

 
Forfall: 

 

Ingen 
 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 20/20 
 
 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Neste møte i kontrollutvalget blir 9. september. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/20 Referatsaker 12.juni 2020 
21/20 Orientering fra regnskapsrevisor og diskusjon - budsjettpremisser og 

budsjettavvik 
22/20 Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019. Orientering 

fra kommunedirektøren 
23/20 Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020 
24/20 Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet 
25/20 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
26/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2020 

 
 
 
 
  



Sak 20/20 Referatsaker 12.juni 2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 20/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 
 
 
Sak 21/20 Orientering fra regnskapsrevisor og diskusjon - 
budsjettpremisser og budsjettavvik 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 21/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.  
2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget 

komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd 
på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og 
kontroll. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.  
2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget 

komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd 
på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og 
kontroll. 

 
 
 
Sak 22/20 Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 
2019. Orientering fra kommunedirektøren 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser saken med 
dette som avsluttet. 

 
 
 



Behandling: 
Leder fremmet forslag om et punkt 2: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om den økonomiske situasjonen i løpet av høsten 
2021. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
Leders forsalg om et punkt 2, enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser 
saken med dette som avsluttet.  

2. Kontrollutvalget ber om en orientering om den økonomiske situasjonen i løpet av 
høsten 2021. 

 
 

 
 
 
Sak 23/20 Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 
 
 
Sak 24/20 Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 24/20 

 
Forslag til vedtak 

 
 
Behandling: 
Omforent forslag i møtet: 
 

1. Kontrollutvalget vil prioritere bruk av besøk som arbeidsform, med mål om to besøk 
pr år. 

2. Kontrollutvalget ber leder og sekretær tilrettelegg for besøk i september 
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til nærmere prioritering av besøk i årsplanen. 

 
 
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vil prioritere bruk av besøk som arbeidsform, med mål om to besøk 
pr år. 



2. Kontrollutvalget ber leder og sekretær tilrettelegg for besøk i september 
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til nærmere prioritering av besøk i årsplanen. 

 
 
 
 
Sak 25/20 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 25/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonsstrategi. 

 
 
Behandling: 
Omforent forslag i møtet 
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonsstrategi med de 
endringer som ble gjort i møte. 
 
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonsstrategi med de 
endringer som ble gjort i møte. 
 

 
 
 
Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 12.06.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2020, godkjennes 
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