Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Møtedato/tid:

27.05.2019 kl 12:00 – 13.40

Møtested:

Kommunehuset

Møtende medlemmer:
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal, leder
Kåre Vik
Svein Sørum
Lennart Nordlund, 1.vara
Forfall:
Andre møtende:
Unni Romstad, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon MidtNorge SA (RMN)
Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag IKS
(Konsek)
Jorunn Sund, førstekonsulent, Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS
Ordfører Stian Brekkvassmo

Arkivsak:
19/166
Merknader:
Godkjenning av møtereferat fra møte den 09.mai 2019.
Godkjenning av innkalling.
Sak 12/19 behandlet som siste sak.
To dokumenter ble lagt frem i møte pga av innkommen henvendelse og korte tidsfrister før
møte.
Dokumentene er:
• Ny henvendelse fra Steinkjer advokatene / rådmannen den 22.05 2019.j. nr.19/1737
• Svar på henvendelse om offentliggjøring av saksdokumenter på vår nettside Konsek
Trøndelag IKS. Svaret er gitt Steinkjer advokatene v/ Bertil Smalås med kopi til
rådmannen. J.nr. 19/1751
Sakliste:
Saksnr.
11/19
12/19
13/19

Saktittel
Forvaltningsrevisjon - undersøkelse - ansettelser Namsskogan kommune
Godkjenning av møteprotokoll den 27.05.2019
Klage på kontrollutvalgets behandling, vedtak samt publisering av sak 3/19

Sak 11/19 Forvaltningsrevisjon - undersøkelse - ansettelser Namsskogan
kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
27.05.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til vedtak;
1. Kommunestyre tar rapporten til etteretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen 31.10.2019 gi kommunestyre en skriftlig
orientering på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Behandling:
Unni Romstad, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA orienterte kontrollutvalget om
innhold og funn i rapporten.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til

vedtak;

1. Kommunestyre tar rapporten til etteretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen 31.10.2019 gi kommunestyre en skriftlig orientering
på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokoll den 27.05.2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Behandlet som siste sak i møte.
Enstemmig
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Møtedato
27.05.2019

Saknr
12/19

Sak 13/19 Klage på kontrollutvalgets behandling, vedtak samt
publisering av sak 3/19
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
27.05.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Klagen avvises.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Behandling:
To dokumenter ble lagt frem i møte pga av innkommen henvendelse og korte tidsfrister før møte.
Dokumentene er:
· Ny henvendelse fra Steinkjer advokatene / rådmannen den 22.05 2019.j. nr.19/1737
· Svar på henvendelse om offentliggjøring av saksdokumenter på vår nettside Konsek
Trøndelag IKS. Svaret er gitt Steinkjer advokatene v/ Bertil Smalås med kopi til
rådmannen. J.nr. 19/1751
Det ble gjort oppmerksom på at navnet i saksfremlegget skal være Birgit Strømsnes.
Det ble fremmet forslag til omforent vedtak:
1. Kontrollutvalget legger til grunn at det ikke er klageadgang etter forvaltningsloven,
klagen avvises derfor.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget legger til grunn at det ikke er klageadgang etter forvaltningsloven, klagen
avvises derfor.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

