Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsos kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

22.02.2018 Kl 09:00

Møtested:

Namsos Rådhus - Hudiksvall

Møtedeltakere:
Jørgen Hoffmann
Anne Strøm Bjøru
Odd Ivar Løvhaugen
Hilde Vatnar Selnes
Marika Aakervik Pedersen
Forfall:

Andre møtende:
Einar Sandlund
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann

Kopi:
Einar Sandlund
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Einar Sandlund på telefon 93897555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 16.02.2018

Jørgen Hoffmann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund/s/
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag IKS
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18

Sakstittel
Referatssaker
Orientering fra administrasjonen
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Selskapskontroll
Godkjennelse av protokoll
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Referatssaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.02.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/144 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget (L)(34283)
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge IKS
Protokoll Fellesnemnda 26.01.18
Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE AS 26.02.2018
Kst.vedtak- valg av revisor
Folkehelse 2018 Namsos
Saksutredning
Referatsaker er lagt ved som vedlegg. Det kan bli delt ut andre referater/muntlig referat i
møtet.
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Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
4
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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnda Nye Namsos

Møtested: Namdalshagen
Dato:
26.01.2018
Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:26
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Steinar Lyngstad
Baard S. Kristiansen
Kjersti Tommelstad
Per Olav Mork
Trygve Sandvik
Rune Wik
Arne Bratberg
Geir Olav Knappe
Olav Skaret
Bjørn Dag Derås
Arnhild Holstad
Lisa Therese Gamst Aglen
Gunn Aina Holvik
Kristine Altin

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
ND
FO
NA
NA
FO
FO
ND
NA
NA
ND
NA
NA
NA
ND

Forfall:
Navn
Bjørn Dag Derås
Trygve Sandvik

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
ND
FO

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ingen vara møtte

Møtte for

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Inge Ryan
Prosjektleder i Nye Namsos
Kjell Einvik
Rådmann i Namdalseid
Ketil Sørvig
Rådmann i Namsos
Rønnaug Aaring
Rådmann i Fosnes
Merknader
Ingen merknader til saklista
Tine Nermark Johnsen orienterte om kommunevalget 2019
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Representerer

Underskrift:
Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ella Skjærvik/sign/
sekretær
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 1/18

Planstrategi for Nye Namsos

PS 2/18

Høring/offentlig utlegging - Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune
2020-2032

PS 3/18

Administrativ organisering

PS 4/18

Sørsamisk i Nye Namsos

PS 5/18

Høringsuttalelse; grensejustering Lund

PS 6/18

Høring - forslag til endring i valgloven og valgforskriften

Orientering;
- Kommunevalg 2019 ved Tine Nermark Johnsen
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PS 1/18 Planstrategi for Nye Namsos
Prosjektleders innstilling
Forslag til planstrategi for Nye Namsos 2018– 2020, som vedlagt, vedtas som grunnlag for
kommunal planlegging i prosjektperioden.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1. Kommunal planlegging.
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Forslag i møtet:
1. Tillegg til pkt 7.2 Strategi for digitalisering tilføyes som overordnet strategi.
2. Tillegg til pkt 6.3 Lund blir et strategisk «bruhode» med fergeforbindelse over mot en ny
storkommune på nordsiden av Foldafjorden. Utbedring av gjenstående deler av FV 769
og bedret fergeforbindelse Lund-Hofles blir i denne sammenheng naturlige
fokusområder.
Votering: Prosjektleders innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Forslag til planstrategi for Nye Namsos 2018– 2020, med tillegg til pkt. 6.3 Lund blir et
strategisk «bruhode» med fergeforbindelse over mot en ny storkommune på nordsiden av
Foldafjorden. Utbedring av gjenstående deler av FV 769 og bedret fergeforbindelse LundHofles blir i denne sammenheng naturlige fokusområder og pkt. 7.2 Strategi for digitalisering
tilføyes som overordnet strategi, vedtas som grunnlag for kommunal planlegging i
prosjektperioden.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1. Kommunal planlegging

PS 2/18 Høring/offentlig utlegging - Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032
Prosjektleders innstilling
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig
ettersyn som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram settes til 15.mars.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 10-1.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).
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Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig
ettersyn som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram settes til 15.mars.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 10-1.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).

PS 3/18 Administrativ organisering
Prosjektleders innstilling
Fellesnemda slutter seg til vedlagte forslag til hovedmodell for administrativ organisering.
Hjemmel for vedtaket er:
Styringsdokument vedtatt 1. september 2017.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemda vedtatt av kommunestyrene 22.08.17
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Fellesnemda slutter seg til vedlagte forslag til hovedmodell for administrativ organisering.
Hjemmel for vedtaket er:
Styringsdokument vedtatt 1. september 2017.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemda vedtatt av kommunestyrene 22.08.17

PS 4/18 Sørsamisk i Nye Namsos
Prosjektleders innstilling
1. Nye Namsos vedtar å søke om å få bruke både norsk og sørsamisk i kommunenavnet fra
010120. Dette vil gi små ekstrakostnader da kommunen uansett skal omprofileres.
2. Nye Namsos utreder alternativer for å gi den sørsamiske befolkninga et bedre tilbud. Her
er forvaltningskommune og samarbeid med Røyrvik 2 av mulighetene.
Hjemmel for vedtaket er:
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Intensjonsavtale vedtatt 16.06.16. se punkt 4.2.3
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
1. Nye Namsos vedtar å søke om å få bruke både norsk og sørsamisk i kommunenavnet fra
010120. Dette vil gi små ekstrakostnader da kommunen uansett skal omprofileres.
2. Nye Namsos utreder alternativer for å gi den sørsamiske befolkninga et bedre tilbud. Her
er forvaltningskommune og samarbeid med Røyrvik 2 av mulighetene.
Hjemmel for vedtaket er:
Intensjonsavtale vedtatt 16.06.16. se punkt 4.2.3

PS 5/18 Høringsuttalelse; grensejustering Lund
Prosjektleders innstilling
Nye Namsos anbefaler at det foretas en grensejustering hvor Lund krets overføres fra Nærøy
kommune til Nye Namsos kommune.
Nye Namsos mener den alminnelige hovedregel om midtlinjeprinsippet bør være styrende ved
en eventuell grensejustering mellom Nærøy kommune og Nye Namsos kommune.
Nye Namsos anmoder Fylkesmannen om å snarest avklare hvilke regler som vil gjelde for
innbyggerne på Lund ved valget 2019 dersom en grensejustering vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) punkt 5 bokstav m.
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Nye Namsos anbefaler at det foretas en grensejustering hvor Lund krets overføres fra Nærøy
kommune til Nye Namsos kommune.
Nye Namsos mener den alminnelige hovedregel om midtlinjeprinsippet bør være styrende ved
en eventuell grensejustering mellom Nærøy kommune og Nye Namsos kommune.
Nye Namsos anmoder Fylkesmannen om å snarest avklare hvilke regler som vil gjelde for
innbyggerne på Lund ved valget 2019 dersom en grensejustering vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
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Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) punkt 5 bokstav m

PS 6/18 Høring - forslag til endring i valgloven og valgforskriften
Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda ber departementet klargjøre at innbyggere som blir innlemmet i ny kommune ved
grensejustering får stemme i ny kommune, samt at disse innbyggerne kan stille til valg på de
ulike valglister for den nye kommunen.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Fellesnemnda ber departementet klargjøre at innbyggere som blir innlemmet i ny kommune ved
grensejustering får stemme i ny kommune, samt at disse innbyggerne kan stille til valg på de
ulike valglister for den nye kommunen.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17)
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Vår dato

Vår referanse

25.01.2018

18/00087-1

Vår saksbehandler

Deres referanse

Kirsten Finstad

Til medlemmene i Bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
---------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til Bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
Det innkalles til bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ved
NTEs hovedkontor mandag 26. februar 2018 kl. 1000 - 1300.
Forfall meldes til Kirsten Finstad, e-post: kirsten.finstad@nte.no eller tlf. 908 40 213 innen
12.2.2018.
Til behandling foreligger:
01/2018:

Formalia
- Åpning av bedriftsforsamling
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av 2 personer til å medundertegne protokoll
- Valg av 2 personer til tellekorps

02/2018:

Konstituering av Bedriftsforsamlingen
- Valg av leder
- Valg av nestleder

03/2018:

Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen

04/2018:

Valg av valgkomite

Orienteringssaker:
05/2018:

Informasjon om bedriftsforsamlingens rolle
- Organer i et aksjeselskap
- Aksjeloven vedrørende bedriftsforsamling
- Vedtekter vedrørende bedriftsforsamlingen
- Relevante punkter i avtaleverket – nye eiere
- Bedriftsforsamlingen

06/2018:

Selskapsinformasjon med fokus på energivirksomheten
- Strategisk overblikk
- Gjennomgang av energimarkedene og rammevilkår for NTE’s energivirksomhet
- Presentasjon av utbyggingsportefølje for fornybar energi, herunder Nedre
Fiskumfoss.

NTE Holding AS
Postadresse
Postboks 2550
7736 Steinkjer

Besøksadresse
Sjøfartsgata 3
Steinkjer
E-post
nte@nte.no

Telefon
07400
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Telefaks
74150400
Bankkonto
1503 02 41344

Foretaksregisteret
992 462 841 MVA
Hovedkontoradresse
Sjøfartsgata 3
7736 Steinkjer

2 av 2

Vår referanse

16/00001-3

Etter behandling av sak 6/2018, vil representanter for Arbeidsutvalget redegjøre for utvalgets
rolle og arbeid.
Til orientering vedlegges styringsdokumentene for NTE.
Det vil bli servert lunsj i NTEs kantine etter møtet.

Med hilsen
Bjørnar Skjevik
styreleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Vedlegg:
- Saksframlegg
- Styringsdokumenter
Kopi m/vedlegg til:
Varamedlemmene
Konsek Trøndelag IKS, Postboks 2564, 7735 Steinkjer (post@konsek.no)
Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer (post@revisjonmidtnorge.no)
NTEs styremedlemmer og varamedlemmer
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FOLKEHELSEPROFIL 2018

Namsos
Noen trekk ved kommunens folkehelse
Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på
mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er
også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå.
Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og
kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av
annen kunnskap om lokale forhold.
b

Befolkning
•

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke entydig forskjellig
fra landsnivået.

Levekår

Folkehelseprofilen er et bidrag til
kommunens arbeid med å skaffe oversikt
over helsetilstanden i befolkningen og
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om
folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra
Kommunehelsa statistikkbank per februar
2018 og er basert på kommunegrenser per
1.1.2018.

•

Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder
andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt
defineres her som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.

•

Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet.
Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.

Miljø
•

Skole
•

Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.
Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.

•

Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. I
Kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer
med foreldrenes utdanningsnivå.

Nye indikatorer i 2018:

•
•
•
•

Alkoholomsetning, basert på tall fra
dagligvarehandel og Vinmonopol
Cannabisbruk, Ungdata
Trangboddhet
Hjerte- og karsykdom, sykehusinnleggelser
og dødsfall

Andre nyheter:

•

Levevaner
•

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst én gang siste 12 måneder
har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset, er høyere enn i landet som
helhet. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

•

Tall for alkoholomsetningen i kommunen er presentert på midtsidene og i
folkehelsebarometeret. Statistikken er basert på omsetningen i
dagligvarebutikker i kommunen og Vinmonopol i regionen. I kommuner med
mye grensehandel kan tallene gi et skjevt bilde av alkoholforbruket. Det er
delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, turisme og
tilgjengelighet til Vinmonopol, les mer om dette i Kommunehelsa
statistikkbank.

•

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst én gang siste 12 måneder
har brukt cannabis, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet
fra Ungdata-undersøkelsen.

Tall på antall skjenkesteder og
skjenketidsslutt, se figurer på midtsidene

Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no
Redaksjon:
Camilla Stoltenberg (ansv. redaktør)
Else Karin Grøholt (fagredaktør)
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: National Health Observatories, Storbritannia
Foto: Colourbox og Scanpix
Bokmål

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med
lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen.

Helse og sykdom
•

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste
utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på
sosiale helseforskjeller i kommunen.

Batch 1202182244.1202182251.1202182244.1202182251.13/02/2018
0:05

Elektronisk distribusjon:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
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2018
Alkohol, narkotika og folkehelse
Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i
befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst
og bidra til å minske sosial ulikhet i helse.
Kommunen har flere virkemidler, spesielt når det
gjelder alkohol.

Figur 2. Alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og på
Vinmonopol i regionen, omregnet til liter ren alkohol per
innbygger per år for aldersgruppen 15 år og eldre.

Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene
for helsetap og tidlig død. Grupper med lavere utdanning
og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre.
Alkohol forårsaker mest problemer
Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale
problemer i samfunnet enn narkotika. I 2016 var det litt over 80
prosent av voksne som hadde drukket alkohol siste år. De ti
prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av det
totale forbruket. Det er ingen skarp grense mellom bruk og
skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et stort alkoholinntak
over tid og/eller store inntak per gang (drikker til de blir
beruset). Menn drikker mer og blir oftere beruset enn kvinner.
Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som
har et risikofylt alkoholbruk. Totalforbruket er derfor en god
indikator på hvor mange som har et svært høyt alkoholinntak,
og dermed økt risiko for helsemessige og sosiale skader.
Figur 1 viser at tilgjengeligheten av alkohol påvirker
totalforbruket i befolkningen. I den enkelte kommune kan den
registrerte alkoholomsetningen være et mål på totalforbruket og
dermed en indikator på omfanget av skader knyttet til alkohol.
Figur 2 viser alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og
Vinmonopol i regionen. Det er delvis tatt hensyn til
handelslekkasje mellom kommuner, avstand til Vinmonopol
samt turisme, men disse faktorene må likevel tas i betraktning i
tolkningen av tallene. Det er ikke korrigert for grensehandel, så
det må vurderes om også dette kan ha påvirket tallene.
Separate tall for dagligvarehandel og Vinmonopol er tilgjengelig
i Kommunehelsa statistikkbank.
Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på
helse og livskvalitet. Risikoen for ulykkes- og voldsskader øker i
forbindelse med beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid øker
risikoen for enkelte kreftformer, hjerte- og karsykdommer,
psykiske lidelser, leverskader, selvmord og selvmordsforsøk.
Ungdom er særlig sårbare for skadevirkninger av alkohol. Til
tross for aldersgrensene på 18 og 20 år for å få kjøpt henholdsvis øl/vin og brennevin, drikker likevel mange under 18 år
alkohol. Noen drikker da så mye at de blir beruset. Andelen
som drikker alkohol og som drikker seg beruset, øker gjennom
tenårene. Figur 3, på neste side, viser andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært beruset i løpet av siste 12
måneder. Tallene presenteres for kommunen, fylket og landet
som helhet.

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet
I den voksne befolkningen er det vel 4 prosent som har brukt
cannabis (hasj, marihuana) de siste 12 månedene, viser
spørreundersøkelser. Cannabis er mest utbredt blant unge
voksne og mer utbredt blant menn enn blant kvinner. Noen få
begynner å bruke cannabis før ungdomsskolealder. Andelen øker
gjennom tenårene. I figur 3 på neste side presenteres tall på
cannabisbruk for ungdomsskoleelever i kommunen, fylket og for
landet som helhet. For cannabisbruk er trafikkskader det største
folkehelseproblemet.
En liten andel av befolkningen bruker andre narkotiske stoffer
enn cannabis. Bruken er hyppigere i 20-30-årsalderen enn blant
yngre og eldre. Inntak av stoff med sprøyter øker risikoen for
overdose og bidrar til spredning av hepatitt og HIV.
Sosiale konsekvenser
Både når det gjelder alkohol og narkotika, vil risikofylt bruk øke
risikoen for sosiale problemer. Eksempler er tap av arbeid og
inntekt, vold og hærverk, ødelagte relasjoner til familie og venner
og ekskludering fra sosiale arenaer. Risikofylt bruk kan også
bidra til redusert helse og livskvalitet hos brukernes ektefeller og
barn, arbeidskolleger, venner og naboer. Samfunnets kostnader
knyttet til rusmiddelbruk er også store, slik som produksjonstap i
arbeidslivet og kostnader til helse- og sosialtjenester, politi og
rettsvesen. Et effektivt rusforebyggende arbeid gir derfor en stor
samfunnsmessig gevinst, både med hensyn til folkehelsen og
bruk av samfunnets ressurser.

Figur 1. Forenklet modell over sammenhengen mellom tilgjengelighet, forbruk, helsemessige og sosiale konsekvenser av alkoholbruk.
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Hvilke virkemidler har kommunen?
Alkohol er et lovlig rusmiddel og kommunen har flere
virkemidler for å regulere forbruket. For narkotika har
kommunen færre virkemidler, fordi det aller sterkeste
virkemiddelet - forbud - allerede er tatt i bruk.

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som i løpet av de siste 12
måneder «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset» og
andelen som «har brukt cannabis» (2015-2017).

Kommunene er pålagt å lage en alkoholpolitisk handlingsplan
som blant annet gir en vurdering av situasjonen og beskriver
tiltak. Mange kommuner utarbeider en mer omfattende
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det rusforebyggende
arbeidet kan sees som en del av det generelle
folkehelsearbeidet.
Barn og unge
Oppvekst og levekår påvirker risikoen for å ta i bruk rusmidler.
Kommunen kan blant annet følge opp barn fra utsatte familier.
Slik oppfølging kan gjøres gjennom helsestasjon, barnehage
og skole og ved at barn og unge har tilgang til gode og
rimelige fritidstilbud.
Det er et mangfold av rusforebyggende programmer rettet
mot barn og unge. Noen programmer er mer lovende enn
andre, men effektene er ofte små og kortvarige.

Figur 4. Skjenkesteder (2016).

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en ny tiårig
satsing fra Helse- og omsorgsdepartementet. I programmet er
barn og unge en prioritert målgruppe, og det skal utvikles
tiltak og verktøy som blant annet skal brukes i det
rusforebyggende arbeidet.
Salg og skjenking av alkohol
De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har
til rådighet for å redusere alkoholforbruket, er å begrense
antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og
skjenketider. Forbruket går ned og skadeomfanget reduseres
dersom antall salgs- og skjenkesteder reduseres og salgs- og
skjenketider innskrenkes. Figur 4 viser antall skjenkesteder i
kommunen.
Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer
volden nattestid i helgene med 16 prosent. Normaltiden for
skjenking av øl/vin er til kl. 01.00. Kommunene kan imidlertid
innskrenke skjenketiden, eller de kan utvide den til kl. 03.00,
se figur 5.

Figur 5. Tidspunkt for skjenketidsslutt for øl og vin i kommunene i
ditt fylke sammenliknet med normaltid for skjenketidsslutt (2016).

Salgs- og skjenkesteder har ansvar for forsvarlig
alkoholhåndtering, som å unngå skjenking til mindreårige og
overskjenking. Kommunene er pålagt å føre kontroller.
Virkemidler for å redusere narkotikabruk
Det er få lokale befolkningsrettede virkemidler med påvist
effekt på narkotikabruk. Fra forskning på blant annet alkohol
og legemidler vet vi at redusert tilgjengelighet reduserer
bruken. Hvis dette også gjelder narkotika, er det viktig å gjøre
en innsats for å redusere lokale brukermiljøer fordi et lokalt
brukermiljø medfører at det ofte er lett å få tilgang til ulike
narkotiske stoffer. For å unngå rekruttering til og økning i
narkotikabruk i befolkningen, er det derfor viktig å arbeide for
at personer i eksisterende narkotikamiljøer får hjelp og slik
redusere det lokale brukermiljøet.
Les mer:
• Utvidet artikkel med referanser på
www.fhi.no/folkehelseprofiler
• www.forebygging.no
• www.kommunetorget.no
• Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans. I figuren
og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å
se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no finnes også statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering samt utfyllende informasjon
om indikatorene. For mer informasjon, se www.fhi.no/folkehelseprofiler

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet. Vær oppmerksom på at dette likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for
kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Helse og sykdom

Levevaner

Skole

Miljø

Levekår

Befolkning

Tema

Indikator

Kommune

Fylke

Norge

Enhet (*)

1

Befolkningsvekst

0,32

1,1

0,85

prosent

2

Personer som bor alene, 45 år +

24,4

24,6

25,3

prosent

3

Valgdeltakelse, 2017

74,7

78,4

78,2

prosent

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

79

84

82

prosent

5

Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

13

9,9

12

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2,6

-

2,8

-

7

Bor trangt, 0-17 år

17

17

19

prosent

8

Barn av enslige forsørgere

19

15

15

prosent

9

God drikkevannsforsyning

98

92

88

prosent

10

Forsyningsgrad, drikkevann

84

86

88

prosent

11

Skader, behandlet i sykehus (ny def.)

16,4

13,9

13,7

12

Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017

56

69

70

prosent (a,k)

13

Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017

66

69

66

prosent (a,k)

14

Fortrolig venn, Ungdata 2017

90,5

90,5

90,1

prosent (a,k)

15

Trives på skolen, 10. klasse

83

85

86

prosent (k)

16

Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

29

25

24

prosent (k)

17

Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

30

26

24

prosent (k)

18

Frafall i videregående skole

27

21

22

prosent (k)

19

Lite fysisk aktiv, Ungdata 2017

12

12

14

prosent (a,k)

20

Overvekt inkl. fedme, 17 år

28

24

23

prosent (k)

21

Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2017

17

16

12

prosent (a,k)

22

Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol

4,7

4,9

5

liter per person

23

Røyking, kvinner

5,2

5,5

7,8

prosent (a)

24

Har brukt cannabis, Ungdata 2017

1,4

2,6

2,6

prosent (a,k)

25

Forventet levealder, menn

78,4

79,2

78,8

år

26

Forventet levealder, kvinner

83,1

83,3

83,1

år

27

Utdanningsforskjell i forventet levealder

4,6

4,6

4,9

år

28

Fornøyd med helsa, Ungdata 2017

67

71

71

prosent (a,k)

29

Psykiske sympt./lid, primærh.tj.,15-29 år

163

156

152

per 1000 (a,k)

30

Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)

351

332

319

per 1000 (a,k)

31

Hjerte- og karsykdom (ny definisjon)

20,6

17,2

17,9

per 1000 (a,k)

32

Lungekreft, nye tilfeller

56

54

58

per 100 000 (a,k)

33

Antibiotikabruk, resepter

426

356

360

per 1000 (a,k)

34

Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år

90,6

95,9

95,1

prosent

Folkehelsebarometer for Namsos

per 1000 (a,k)

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
1. 2016. 2. 2017, i prosent av befolk. 3. Godkjente stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2016, høyeste fullførte utd. (av alle med oppgitt utd.). 5. 2016, barn som bor i
hushold. med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2015, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på
10-prosentilen. 7. 2016, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2014-2016, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 9. 2016, definert
som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 pers. 10. 2016, befolkning tilknyttet vannverk som
forsyner minst 50 pers., i % av totalbef. 11. 2014-2016, def. inkluderer nå forgiftninger. 12. U.skole, svært eller litt fornøyd. 13. U.skole, ved undersøkelsestidspunktet.
14. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 15. Skoleåret 2011/12-2016/17, skoleåret 2012/13 finnes ikke i statistikken pga.
endring i tidspunkt. 16/17. Skoleåret 2014/15-2016/17. 18. 2014-2016, omfatter elever bosatt i kommunen. 19. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang
i uken. 20. 2013-2016, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 21. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig
beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 22. 2016, liter ren alkohol omsatt per innbygger 15 år+. Grensehandel må tas i betraktning når tallene tolkes. Se beskrivelse av
hvordan indikatoren er beregnet. 23. 2012-2016, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i % av alle fødende med røykeopplysninger. 24. U.skole,
har brukt cannabis én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 25/26. 2002-2016, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 27. 2001-2015, vurdert etter forskjellen i forventet
levealder, ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående/høyere utdanning. 28. U.skole, svært eller litt fornøyd. 29. 2014-2016,
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2014-2016, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd/skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/
kiropraktor. 31. 2014-2016, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 32. 2007-2016. 33. 2016, 0-79 år, utleveringer av antibiotika på resept. 34. 2012-2016. For Ungdataindikatorene er fylkes- og landstall gjennomsnitt over tre år. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Valgdirektoratet, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, rapp. kommunenes forvaltn. av alkoholloven, Vernepliktsverket,
Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i
Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Nielsen Norge, Vinmonopolet og 19
Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se khs.fhi.no
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Orientering fra administrasjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/147 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Den gitte informasjon tas til orientering
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte 22.11.17 vedr. elevenes skolemiljø ba en om følgende orienteringer
som oppfølging av elevenes skolemiljø i neste møte:
•
•

Hvordan registreres avvik knyttet til elevenes skolemiljø og hvordan sikres det at denne
dokumentasjonen blir ivaretatt?
Hvordan er endringene fra 01.08.2017 i Opplæringslovens kap. 9A, aktivitetsplikten,
praktisk fulgt opp og videre oppfølging sikret sentralt i kommunene og ved den enkelte
skole i Namsos?

Rådmannen, eller den/de han bemyndiger, er således innkallt til kontrollutvalgets møte
22.02.2018 for å gi orienteringer i henhold til ovenfornevnte strekpunkter.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Om ikke kontrollutvalget ut fra de orienteringer selv bestemmer noe annet, anbefaler en at
den gitte informasjon tas til orientering.
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Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/145 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Saksutredning

Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den
kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger
kommunestyret et kontroll-utvalg, jfr. kommuneloven § 77.Kontrollutvalgets arbeid og
rapportering er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner.
Det følger av departementets merknader til denne at kontroll-utvalget ikke er
underlagt annen instruksjonsmyndighet enn kommunestyrets, og at all rapportering
tilbake skal skje direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende
hvilken informasjon og hvilke saker som vil være aktuelle å presentere for
kommunestyret. Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen
avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til
kommunestyret, jfr. forskriftens § 4:
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt
orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i
løpet av året og vil derfor være viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn
utvalget utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med
saksdokumenter er sendt ordfører, og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende
informasjon til kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 utarbeidet en
årsrapport til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av
kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

En anbefaler at årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag om at
kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.
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1 INNLEDNING
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med
forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens
virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For
nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til
kontrollutvalgets årsplan.
Kommunestyret valgte den 15.10.15, sak 064/15, kontrollutvalg for perioden 20152019:
Faste medlemmer:
Leder:
Jørgen Hoffmann
Nestleder:

Anne strøm Bjøru

Medlem:

Odd Ivar Løvhaugen

Medlem:

Hilde Vatnar Selnes

Medlem:

Marika Aakervik Pedersen

Varamedlemmer:
1. Bodil Hanssen
2. Tom Verpe
1. Per Baadsvik
2. Arnhild Kvam
1. Øistein Løfsnes
1. Siw Bleikwassli
2. Svein Hagen
1. Gunnar Modell
2. Aud Bolkan

Anne Strøm Bjøru er fast medlem av kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KomSek Trøndelag IKS.
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll)
utføres av KomRev Trøndelag IKS.

2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 5 møter og behandlet 24 saker. Tilsvarende for 2016
var 5 møter, og behandlet 27 saker. Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene har
likevel vært lukket under behandling av saker underlagt lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor benytter seg rutinemessig av sin møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter. Ordføreren har møte og talerett i kontrollutvalget, samt
mottar møteinnkalling og møteprotokoll. Rådmannen mottar likedan møteinnkalling
og møteprotokoll og møter etter innkalling.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER
Kontrollutvalget avga uttalelse til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2016,
sak 010/17, i møtet den 19.04.2017. Saksgangen ved behandlingen av kommunens
regnskaper er for øvrig regulert i kommuneloven med tilhørende forskrifter.
Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge før formannskapet avgir sin innstilling til
kommunestyret, slik at formannskapet kan ta denne uttalelsen i betraktning ved sin
innstilling.
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2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Plan Forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble godkjent av kommunestyret den 16.06.16
sak 045/16. Kommunestyret sluttet seg til det fremlagte forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
Kommunestyret vedtok med utgangspunkt i fremlagt plan hvor slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter prioriteres:
1) Helse- og omsorg med fokus på kvalitet innen eldreomsorg og virkninger av
redusert
ressursbruk
2) Opplæring med spesielt fokus på lærertetthet og tilpasset opplæring
3) Organisasjonsendringer med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer av planen i planperioden.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble godkjent av kommunestyret i sak 44/16
den 16.06.2016. Kontrollutvalget gjorde slik omprioritering i sak 006/17 den 09.02.17:
Kontrollutvalget omprioriterer plan for selskapskontroll 2016 - 2019:
- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)
- Namsos Industribyggeselskap
- Museet Midt IKS
Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer
i planen i planperioden

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i
tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig
økonomisk betydning er prioritert. Evt. funn blir fremlagt som egen del av revisors
statusrapportering.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Utvalget påser gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra
revisjonen at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk. I løpet av året er det jevnlige møter mellom KomSek og KomRev.
Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi en vurdering av sin uavhengighet i
forhold til kommunen, jfr. forskrift om revisjon § 15. De avgitte vurderingene for 2017
ble behandlet den 21.09.17, sak 017/17.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON OG
ORDFØRER
Kommunens administrasjon orienterte i 3 av 5 møter i 2017. Det har vært orientert
om sykefravær, integrering flyktninger, økonomi, etikk og skolemiljø mv.
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2.8 BEFARING/BESØK
Det har ikke blitt gjennomført befaring/besøk ved kommunal enhet av kontrollutvalget
i 2017.

2.9 KURS / KONFERANSER
Jørgen Hoffmann deltok på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen
februar 2017. Dessuten deltok Hilde Vatnar Selnes i regi som styremedlem ved
FKT konferansen i Tromsø 2017.

3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på
dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I
praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare
unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret.
Den årlige rapporten er derfor viktig informasjon om det tilsyn kontroll-utvalget utøver
på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer likevel fortløpende hvilke saker og hvilken informasjon som
bør presenteres for kommunestyret.
Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på
oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Namsos 22.02.2018

Jørgen Hoffmann
leder

Hilde Vatnar Selnes
medlem

Anne Strøm Bjøru
medlem

Odd Ivar Løvhaugen
Medlem

Marika Aakevik Pedersen
medlem

_________________________________________________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017
SIDE 5 AV 6
26

VEDLEGG – OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017

Møtedato Sak nr.
09.02.2017 001/17
002/17
003/17
004/17
005/17
006/17
007/17
19.04.2017
008/17
009/17
010/17
011/17
012/17
21.07.2017

013/17
014/17

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
Orientering fra revisjonen
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Planlegging av besøk ved kommunal enhet
Omprioritering selskapskontroll
Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmann.
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap 2016
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Henvendelse til kontrollutvalget unntatt off. forv. §13
Kontrollutvalgets funksjon - ved kommunesammenslåing
( fellesnemda)
Innstilling på valg av revisor til fellesnemda sammenslåing av
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner

21.09.2017
015/17
016/17
017/17
018/17

Referatsaker
Orientering fra Revisor- Revisjonsstrategi
Oppdragsansvarlig revisor uavhengighetserklæring
Forslag til prosjektplan – Følger Namsos kommune etiske
retningslinjer, egne varslingsrutiner, arbeidsgivers politiske
plattform og arbeidsmiljøloven.

019/17
020/17
021/17

Rapport kvalitet i eldreomsorgen
Budsjett for kontroll og tilsyn
Orientering fra rådmannen

022/17
023/17
024/17

Referatsaker
Innstilling til valg av revisor
Orientering fra Revisor Internkontroll på enheter lønn og inntekter

22.11.2017
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Selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 037, TI - &58
Arkivsaknr
18/148 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saklen legges frem uten nærmere forslag til vedtak
Saksutredning
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble godkjent av kommunestyret i sak 44/16 den
16.06.2016 med slikt vedtak:
Prioritert rekkefølge:
 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)
 Museet Midt IKS
 Namsos Industribyggeselskap
Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden
Kontrollutvalget gjorde så slikt vedtak i sak 006/17:
Kontrollutvalget omprioriterer plan for selskapskontroll 2016 - 2019:
 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)
 Namsos Industribyggeselskap
 Museet Midt IKS
Endringen medfører at Namsos Industribyggeselskap er prioritert opp foran Museet Midt IKS.
Fylkeskommunen er i ferd med å gjennomføre selskapskontroll i Museet Midt IKS. MNA er
av flere kommuner satt opp som første prioritet på selskapskontroll. Revisjonen har
signalisert oppstart av et fellesprosjekt vedr. MNA høsten 2018. I møte den 22.11.17 kom det
frem at utvalget ønsket å vurdere næremere hvilket selskap som prioriteres og tidspunkt for
gjennomføring m.v.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Ut fra en helhetsvurdering og ovenfornevnte legges saken frem for behandling uten
nærmere forslag til vedtak.
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Godkjennelse av protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.02.2018

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/149 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Møteprotokollen oppleses og gjennomgås før godkjenning
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Saknr
05/18

