
 
 
Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 04.10.2022 kl. 09:00 
Møtested: Fides 

Værnesgata 16 
7500 Stjørdal 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Det må holdes åpent om deler av møte eventuelt må lukkes. 
 
 
Trondheim/Steinkjer, 28.09.2022 
 
 
Inger Johanne Uthus (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
36/22 Referatsaker 
35/22 Kontrollutvalgets besøk ved Fides 
37/22 Eventuelt 
38/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.10.2022 36/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/206 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Saksopplysninger 
 
 



  
Kontrollutvalgets besøk ved Fides  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.10.2022 35/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033, TI-&43 
Arkivsaknr 20/332 - 12 
 
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 besøket. 
3. Notatet legges fram for godkjenning i førstkommende møte. 

 
  
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har besluttet å avlegge Fides et besøk den 04.10.22, sak 32/22. 
  
Det ble samtidig fastsatt følgende agenda for besøket: 
  
Gjensidig presentasjon 
  
  
Orientering fra ledelsen om virksomheten ved Fides med vekt på den delen av 
virksomheten som leverer tjenester til kommunen. 

• Hvordan samarbeides det mellom Fides og kommunens administrasjon og eventuelle 
andre faginstanser? 

• Hvordan ligger virksomheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett? 
• Hvordan er arbeidsmiljøet, og hvordan jobbes det med dette? 
• Sykefravær og turnover. Er det forhold her som gir drifts- og/eller kvalitetsmessige 

effekter? 
• Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for de ansatte? 

  
  
Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre de tillitsvalgtes oppfatninger om i 
separat samtale. 

• Arbeidsmiljø 
• Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette? 
• Kurs, kompetanseutvikling og kompetanseplaner 
• Annet som ønskes tatt opp 

  
  
Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre brukernes/brukernes representanters 
oppfatninger om i separat samtale. 

• Arbeidsmiljø 
• Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette? 
• Trivsel 
• Annet som ønskes tatt opp 

  
  
Vurdering 
Erfaringsvis medgår ca. ½ dag til slike besøk. I tillegg må kontrollutvalget må kontrollutvalget 
ha et kort møte for å diskutere sine inntrykk. 
 



 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.10.2022 37/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/206 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
Saksopplysninger 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 04.10.2022 38/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/206 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
Saksopplysninger 
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