
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 12.02.2021 kl 09:00-14:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Elena Stamnes  
August Arnstad – Hadde tekniske utfordringer  
Hallgeir Winge – fra kl. 11:30  
Morten Harper  
  
  

Forfall: 
Erik Bjørgum 
Karen Elverum 
 
Andre tilstede: Kommunedirektør m/adm og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 

02/21 Orientering fra kommunedirektøren - status vedrørende Covid19 og vaksinering 

03/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Vi - 2030 

04/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende vann og avløp 

05/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring 

06/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

07/21 Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget 

08/21 Eventuelt 

09/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

 
 

Sak 02/21 Orientering fra kommunedirektøren - status vedrørende 
Covid19 og vaksinering 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 03/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Vi - 2030 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om et kortfattet notat som oppsummerer 

den gitte informasjon. 

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



 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om et kortfattet notat som oppsummerer den 

gitte informasjon. 

 

 
 

Sak 04/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende vann og avløp 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber om at prosjektet vedrørende vann og avløp igangsettes og 
gjennomføres.  

2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne og å iverksette 

bestillingen. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber om at prosjektet vedrørende vann og avløp igangsettes og 

gjennomføres.  
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne og å iverksette 

bestillingen. 

 

 
 

Sak 05/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors uavhengighetserklæring til 
etterretning. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors uavhengighetserklæring til 
etterretning. 

 

 
 

Sak 06/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020.  

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020, med de justeringer som ble foretatt i møtet. 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 
 

 
Vedtak: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020, med de justeringer som ble foretatt i møtet. 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 

 

 
 

Sak 07/21 Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget vedtar vedlegget til saken som sin medie- og kommuniskasjonstrategi. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar vedlegget som sin medie- og kommuniskasjonstrategi. 

 

 
 

Sak 08/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 08/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet 
til et tema tatt opp i møtet må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
 

 

 
 

Sak 09/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 12.02.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


