
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 25.03.2022 kl 09:00-14:00 

Møtested: Midtheim barnehage/Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper - Tiltrådte kl. 12:00  

 
Forfall: 

 

Karen Elverum (vara forsøkt innkalt) 
 
Andre tilstede: 
Barnehagestyrer, sektorleder barnehager, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og 
kontrollutvalgets sekretær 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Møtet ble omberammet til fjernmøte 
p.g.a. plutselig oppstått sykdom hos et av medlemmene. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/22 Kontrollutvalgets besøk ved Midtheim barnehage 

09/22 Referatsaker 

10/22 Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen 

11/22 Eventuelt 

12/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/22 Kontrollutvalgets besøk ved Midtheim barnehage 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.03.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget takker for å ha blitt godt mottatt. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et notat som tar utgangspunkt i 

kontrollutvalgets inntrykk etter besøkene. 
3. Notatet legges fram for godkjenning i førstkommende møte. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget takker for å ha blitt godt mottatt. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et notat som tar utgangspunkt i 

kontrollutvalgets inntrykk etter besøkene. 
3. Notatet legges fram for godkjenning i førstkommende møte. 

 

 
 

Sak 09/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.03.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 
 
Behandling: 
 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Referatsakene 1. Fagsamling for kontrollutvalg og 2. Skatval skole tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for saken omtalt i 

referatsak 2. innen 3 uker. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene 1. Fagsamling for kontrollutvalg og 2. Skatval skole tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for saken omtalt 

i referatsak 2. innen 3 uker. 
 

 

 
 



Sak 10/22 Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.03.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektene 2, 3 og 4. 
2. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en undersøkelse knyttet til kommunens 

internkontroll. 
3. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretær utforme bestillingene til 

revisor, samt å ha en dialog med revisor mht. den tidsmessige innfasing av 
prosjektene. 

4. Kontrollutvalget forutsetter at det blir holdt fortløpende orientert. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektene 2, 3 og 4. 
2. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en undersøkelse knyttet til kommunens 

internkontroll. 
3. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretær utforme bestillingene til revisor, 

samt å ha en dialog med revisor mht. den tidsmessige innfasing av prosjektene. 
4. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne revisors forslag til prosjektplaner. 
5. Kontrollutvalget forutsetter at det blir holdt fortløpende orientert. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektene 2, 3 og 4. 
2. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en undersøkelse knyttet til kommunens 

internkontroll. 
3. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretær utforme bestillingene til revisor, 

samt å ha en dialog med revisor mht. den tidsmessige innfasing av prosjektene. 
4. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne revisors forslag til prosjektplaner. 
5. Kontrollutvalget forutsetter at det blir holdt fortløpende orientert. 

 
 

 
 

Sak 11/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.03.2022 11/22 

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

 
 
Behandling: 
 

 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 

 

 



 

Sak 12/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.03.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


