
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 25.06.2020 kl 09:00-11:45 

Møtested: Formannskapssalen/Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  

 
Andre tilstede: 
Revisjon Midt-Norge SA og Paul Stenstuen 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/20 Referatsaker 

21/20 Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid 

22/20 Eventuelt 

23/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 20/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.06.2020 20/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 21/20 Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.06.2020 21/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre 
behandling. 

 
Forslag til kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste 

møte med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser 
og en tilfredsstillende organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med 
en tiltaksplan, som blant annet skal vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt 
innad i Etat oppvekst skal bedres, innen 2 måneder. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 

 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en presentasjon av rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport, som konkluderer med at det er stor risiko for at barn og unge ikke 
mottar rett hjelp til rett tid. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling, 
og ber om at den blir fremmet i førstkommende kommunestyremøte. 
 
 



Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste møte 

med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser og en 
hensiktsmessig organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en 
tiltaksplan som svarer ut rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 2 måneder. 
Denne skal også vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt innad i Etat oppvekst skal 
bedres. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport, som konkluderer med at det er stor risiko for at barn og unge ikke 
mottar rett hjelp til rett tid. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling, 
og ber om at den blir fremmet i førstkommende kommunestyremøte. 
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste møte 

med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser og en 
hensiktsmessig organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en 
tiltaksplan som svarer ut rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 2 måneder. 
Denne skal også vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt innad i Etat oppvekst skal 
bedres. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 
 

 

 
 

Sak 22/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.06.2020 22/20 

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

 
 
Behandling: 
Morten Harper tok opp hvorvidt kontrollutvalget burde informere media om at kontrollutvalget 
har behandlet revisors rapport "Rett hjelp til rett tid". Kontrollutvalget ber leder vurdere dette 
spørsmålet. 

 
 
 

 

 
 

Sak 23/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.06.2020 23/20 



 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 

 

 
 
 
 
 


