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Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
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Andre tilstede: 
Tor Jakob Reitan KD, Roar Størseth økonomisjef, Bente Snustad rådgiver, Fenstad  
kommunalsjef samfunn, Ann Kristin Geving sektorleder oppvekst, Nina Fossbakken ansv. 
Arkiv, Bjørn Bremseth drift og vedlikehold, Geir Arne Tronseth , drift og  vedlikehold, Preben 
Dahle rådgiver, Monica Nordvik Larsen og Paul Stenstuen 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
39/22 Referatsaker 
40/22 Dialog med kommunedirektøren i førstkommende møte om svar på 

henvendelser fra kontrollutvalget 
41/22 Orientering fra kommunedirektøren om "Oline" saken - oppfølging av sak 4/22 
42/22 Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende 

sentraladministrasjonen og om aktuelle saker 
43/22 Orientering om og en gjennomgang av delegasjonsreglementet 
44/22 Orientering fra kommunedirektøren om trafikksikkerhet ved skolene generelt, og 

om prosjektet ved Skatval skole spesielt 
45/22 Den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet 
46/22 Orientering fra revisor om revisjonstrategien for 2022 
47/22 Godkjenning av referat etter gjennomført besøk ved Fides  
48/22 Kontrollutvalgets årsplan for 2023 
49/22 Dialog med den valgte representant i representantskap og årsmøte i KonSek og 

Revisjon Midt-Norge 
50/22 Eventuelt 
51/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
  



Sak 39/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 39/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Tilleggsreferater: 

1. Tilbakemeldingsbrev etter revisjon Stjørdal kommune, Stjørdal kommune 
2. SP 6/2022: Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 03.11.2022 - Avtaler om 

snøbrøyting 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en sak knyttet til tilleggsreferat nr. 2  

  
Avstemming 
Enstemmig 
  
 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en sak knyttet til tilleggsreferat nr. 2  

 
 
Sak 40/22Dialog med kommunedirektøren i førstkommende møte om 
svar på henvendelser fra kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 40/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å ha en fortløpende dialog med kommunedirektøren. 
 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef ga en orientering knyttet til oppfølging av nummerte brev til kontrollutvalget. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å ha en fortløpende dialog med kommunedirektøren. 
 
 
Sak 41/22Orientering fra kommunedirektøren om "Oline" saken - 
oppfølging av sak 4/22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 41/22 



 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
  
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 42/22Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende 
sentraladministrasjonen og om aktuelle saker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 42/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 43/22Orientering om og en gjennomgang av delegasjonsreglementet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 43/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 



Sak 44/22Orientering fra kommunedirektøren om trafikksikkerhet ved 
skolene generelt, og om prosjektet ved Skatval skole spesielt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 44/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 45/22Den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen 
uavhengighet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 45/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 
 
 
Sak 46/22Orientering fra revisor om revisjonstrategien for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 46/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
  
 
 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering om revisjonsstrategiene. Revisor ga videre en orientering om 
oppfølgingen av revisjonsmerknader og nummererte brev til kontrollutvalget. 



  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 47/22Godkjenning av referat etter gjennomført besøk ved Fides  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 47/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagt referat fra kontrollutvalgets besøk ved Fides. 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagt referat fra kontrollutvalgets besøk ved Fides. 
2. Kontrollutvalget ønsker å stille oppfølgingsspørsmål til Forvaltningskontoret. 

  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagt referat fra kontrollutvalgets besøk ved Fides. 
2. Kontrollutvalget ønsker å stille oppfølgingsspørsmål til Forvaltningskontoret. 

 
 
Sak 48/22Kontrollutvalgets årsplan for 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 48/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2023" for 
sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2023" for 
sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

 
 



Sak 49/22Dialog med den valgte representant i representantskap og 
årsmøte i KonSek og Revisjon Midt-Norge 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 49/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker årlig dialog med den/de valgte representanter i representantskap og 
årsmøte i Konsek og Revisjon Midt-Norge. 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 50/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 50/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
Behandling: 
Mottatt VA rapport ønskes behandlet i ekstraordinært møte på Teams den 16.11.22 kl. 
10:00. 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
Sak 51/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.11.2022 51/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 



 
Vedtak: 
Protokollen fra dagens møte godkjennes. 
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