
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 02.09.2022 kl 09:00-14:00 

Møtested: Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus   
Erik Bjørgum   
Hallgeir Winge   
Morten Harper   

 
Forfall: 

 

Karen Elverum – vara forsøkt innkalt   
 
Andre tilstede 
Torbjørn Berglann, Tor-Arne Stubbe, Åse Sølvi Navelsaker Slind, Guri Lyngstad og Paul 
Stenstuen 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
28/22 Referatsaker 

29/22 Kundemøte med Konsek Trøndelag IKS 

30/22 Plan for kontrollutvalgets besøk ved Fides 

31/22 Kontrollutvalgets budsjett 2023 og budsjett kontroll 2022 

32/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende forvaltningskontoret 

33/22 Eventuelt 

34/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 28/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Revisor ga en gjennomgang av forslaget til prosjektplan og svarte på spørsmål. Revisor vil 
innarbeide signalene som ble gitt i møtet i revidert prosjektplan. 
  
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren om trafikksikkerhet 

ved skolene og om prosjektet ved Skatval skole i neste møte. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren om trafikksikkerhet 

ved skolene og om prosjektet ved Skatval skole i neste møte. 
  

 
 
 
 

Sak 30/22 Plan for kontrollutvalgets besøk ved Fides 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 30/22 

 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til agenda for besøket ved Fides. 
2. Besøket legges til den 4. oktober 2022, kl. 09:00. 

 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til agenda for besøket ved Fides, med 
tidsskjema for besøket innarbeidet. 

2. Besøket legges til den 4. oktober 2022, kl. 09:00. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til agenda for besøket ved Fides, med 
tidsskjema for besøket innarbeidet. 

2. Besøket legges til den 4. oktober 2022, kl. 09:00. 
 



 

Sak 31/22 Kontrollutvalgets budsjett 2023 og budsjett kontroll 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 127 000. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 
  

 
 
Behandling: 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 127 000. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 
 
  

 
 

Sak 32/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
forvaltningskontoret 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Forvaltningskontoret ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
  
 
 



Sak 33/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang av delegasjonsreglementet i førstkommende møte. 
 
Kontrollutvalget ønsker en dialog med kommunedirektøren i førstkommende møte om svar 
på henvendelser fra kontrollutvalget. 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 

Sak 34/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 02.09.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
  
 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
  
 
 
 


