
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 11.03.2021 kl 17:00-18:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  
Thor Erling Knædal  
Trine Flekstad Johnsen  

 
Forfall: 

 

Ingen 
 
Andre tilstede: 
Kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/21 Referatsaker 

11/21 Rapport fra undersøkelse av påstander rettet mot varaordfører 

12/21 Eventuelt 

13/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 10/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 11.03.2021 10/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 11/21 Rapport fra undersøkelse av påstander rettet mot varaordfører 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 11.03.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget konstaterer at det ikke er avdekket klanderverdige forhold knyttet 
til varaordfører. 

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 

 
Innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret konstaterer at det ikke er avdekket klanderverdige forhold knyttet 
til varaordfører. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med en gjennomgang 
av mulige rettslige konsekvenser av påstandene om varaordføreren. Saken må 
beskrive kommunestyrets handlingsrom. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder tok opp sin habilitet som søster av Jon Uthus. Kontrollutvalget fant leder 
habil i saken. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover 

eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 

 
Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover 

eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med en gjennomgang 

av mulige rettslige konsekvenser av påstandene om varaordføreren. Saken må 
beskrive kommunestyrets handlingsrom. 



 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover 
eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.  

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
 

Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover 

eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med en gjennomgang 

av mulige rettslige konsekvenser av påstandene om varaordføreren. Saken må 
beskrive kommunestyrets handlingsrom. 

 

 

 
 

Sak 12/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 11.03.2021 12/21 

 
 

 
 
Behandling: 
Følgende ble etterspurt i møtet: 
· Redegjørelse vedrørende underskriftskompanjen om spesialundervisning. 
· Skriftliggjøring av orienteringen knyttet til Vi2030. 
· Redegjørelse vedrørende arbeidsgiverpolitikken knyttet til sluttsamtaler mv, jf. tidligere 

sak i kontrollutvalget. 

 
 

 

 
 

Sak 13/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 11.03.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 



 

 
 
 
 
 


