
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
 
Arkivsak: 20/243 

Møtedato/tid: 29.04.2020 kl 09:00 – 11.30 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Geir Anton Staldvik  
Birgit Johansen  
Jon Inge Vik  
Sigmund Nyborg  
Britt Iren Bjørhusdal  

 
Til stede: 
Ordfører Stian Brekkvassmo 
Rådmann Mildrid Hendbukt Solstad (sak 06/20 – 10/20)  
Revisjon Midt Norge SA Svein Vikestad 
Økonomisjef Haider Sæther  

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Jon Inge Vik ble med fra sak 08/20 
Det er lagt opp til mulighet for å logge seg på som tilhører til kontrollutvalgets møte på 
Teams. Innlogging via Konsek sin hjemmeside – Namsskogan kommune. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
06/20 Godkjenning av møteprotokoll 

07/20 Referater til Teams - møte 29.04.2020 

08/20 Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og 
revisjonsnotat. 

09/20 Orientering fra Rådmannen den 29.04.2020 

10/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

11/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder 

 
 
 
 
  



Sak 06/20 Godkjenning av møteprotokoll  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 06/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Møteprotokollen fra møte den 17.02.2020, godkjennes. 
 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra møte den 17.02.2020, godkjennes. 
 

 

 
 

Sak 07/20 Referater til Teams - møte 29.04.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 07/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag 
Innføring av felles nasjonal tilsynskalender 
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av 
Habilitet 
Er regionrådsleder valgbar 
Rapport LiNa - Legevakt 
Vedlegg LiNa - Legevakten 
Presentasjon samlet 
Referat fra koordineringsmøte tilsyn 11. februar 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 08/20 Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, 
revisjonsberetning og revisjonsnotat. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 08/20 

 



Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 

 

 
 

Sak 09/20 Orientering fra Rådmannen den 29.04.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 09/20 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 

 
 
Behandling: 

• Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og 
årsberetning for 2019. 

• Rådmannen orienterte også om omstilling, beredskapsarbeid, Corona situasjonen, 
prioriteringer. 

·  
 
Omforent forslag: 
Kontrollutvalget oversender kommunestyre følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, men påpeker at kommunale gebyrer 
som baserer seg på selvkostprinsippet gjennomgås og at kommunestyret får en sak 
om dette fra rådmannen.  

2. Kommunestyret orienteres om de konsekvenser den manglende iverksetting av 
omstilling har på kommunestyrets budsjettvedtak 

 

Enstemmig 

 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget oversender kommunestyre følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, men påpeker at kommunale gebyrer 
som baserer seg på selvkostprinsippet gjennomgås og at kommunestyret får en sak 
om dette fra rådmannen.  

2. Kommunestyret orienteres om de konsekvenser den manglende iverksetting av 
omstilling har på kommunestyrets budsjettvedtak 

 
 
 

 

 
 



 

Sak 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 10/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Namsskogan 
kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3.  Kontrollutvalget tar «Årsberetning for Namsskogan kommune for 2019” til orientering 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Namsskogan 
kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3.  Kontrollutvalget tar «Årsberetning for Namsskogan kommune for 2019” til orientering 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Sak 11/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram endelig utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon ved teams møte før sommeren, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene. 
 
 

 
 
Behandling: 
Omforent vedtak: 
På grunn av manglende innspill fra tillitsvalgte, Hvo og politisk ledelse utsettes saken til nytt 
møte i kontrollutvalget før sommeren. 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 



På grunn av manglende innspill fra tillitsvalgte, Hvo og politisk ledelse utsettes saken til nytt 
møte i kontrollutvalget før sommeren. 
 
 

 

 
 
 
 
 


