
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 23.04.2021 kl 09:00-11:30 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  

 
 
Andre tilstede: 
Kommunedirektør, økonomisjef, revisor og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/21 Referatsaker 

15/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 

16/21 Redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende internkontrollen 

17/21 Kontrollutvalgets besøk 2021 

18/21 Eventuelt 

19/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 14/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 15/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap 
og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter ga kommunedirektøren en 
presentasjon av regnskapet og årsberetningen og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å 

tydeliggjøre budsjettpremissene i førstkommende møte. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å 

tydeliggjøre budsjettpremissene i førstkommende møte. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 



 

 

 
 

Sak 16/21 Redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende 
internkontrollen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 16/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren 

vedrørende status for og arbeidet med internkontrollen i møte den 05.11.21. 

 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren 

vedrørende status for og arbeidet med internkontrollen i møte den 05.11.21. 
3. Halvårlige redegjørelser vedrørende internkontrollen fra kommunedirektøren 

innarbeides i kontrollutvalgets årshjul. 
 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren 

vedrørende status for og arbeidet med internkontrollen i møte den 05.11.21. 
3. Halvårlige redegjørelser vedrørende internkontrollen fra kommunedirektøren 

innarbeides i kontrollutvalgets årshjul. 

 

 
 

Sak 17/21 Kontrollutvalgets besøk 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 17/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
 
 
 
 
 



Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende enheter i prioritert rekkefølge:  

• Oppvekst (herunder barnevern, skole, barnehage, PPT) 

• VA området 

• Omsorg (herunder hjemmesykepleie, et sykehjem og avlastningsbolig).  
2. Leder og sektretæriatet får ansvar for å utarbeide plan og program for besøk og når 

det er hensiktsmessig og gjennomføre disse. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende enheter i prioritert rekkefølge:  

• Oppvekst (herunder barnevern, skole, barnehage, PPT) 

• VA området 

• Omsorg (herunder hjemmesykepleie, et sykehjem og avlastningsbolig).  
2. Leder og sektretæriatet får ansvar for å utarbeide plan og program for besøk og når 

det er hensiktsmessig og gjennomføre disse. 
 

 

 
 

Sak 18/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 18/21 

 
 

 
 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål vedrørende innbyggerinitiativet angående spesialundervisning. Det ble 
gitt uttrykk for et ønske om en egen sak om dette i neste møtet. 
 
Den pågående omorganiseringen ble tatt opp. Det ble gitt uttrykk for et ønske om å be om 
protokoller fra drøftingsmøtene med de tillitsvalgte. 
 

 
 

 

 
 

Sak 19/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 23.04.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 



Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


