SAKER TIL OPPFØLGING 2020 – NAMSOS KONTROLLUTVALG
Dato
28.04.20

Sak – nr og tittel

28.04.20

12/20 Kontrollutvalgets
uttalelse til Midtre Namdal
Samkommune(MNS)
regnskap 2019

28.04.20

13/20 Kontrollutvalgets
uttalelse til Namdalseid
kommunes regnskap 2019

28.04.20

14/20 Kontrollutvalgets
uttalelse til årsregnskapet
Namsos 2019

11/20 Kontrollutvalgets
uttalelse til Fosnes
kommuneregnskap 2019

Vedtak
1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
årsregnskapet forkommunes 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 Fosnes
kommune for 2019 til orientering.
1.Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes
årsberetning for 2019 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
samkommunestyret vedrørende Midtre Namdal
samkommunes årsregnskap for 2019.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
årsregnskapet for 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 Namdalseid
kommune for 2019” til orientering.
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
årsregnskapet for Namsos kommunes årsregnskap
for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret –
med kopi til formannskapet – for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Oppfølging
Behandlet i
kommunestyrets sak
62/20

Behandlet i
kommunestyrets sak
62/20

Behandlet i
kommunestyrets sak
64/20

Behandlet i
kommunestyrets sak
66/20

Merknad

09.06.20

20/20
Skatteoppkreverfunksjonen
2019 i Fosnes, Namdalseid
og gamle Namsos
kommune

22.09.20

23/20 Plan
forvaltningsrevisjon 2020 2024

3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namsos
kommune for 2019” til orientering
1)Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapporter
for skatteregnskapene 2019 til orientering.
2) Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapporter
2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonene til orientering.
3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapporter
for skatteregnskapet 2019 til orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapporter
2019 til orientering
1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:
1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon
2020-2024 med slik prioritering av
forvaltningsrevisjoner:
1. Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse
2. IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR
· Psykiatrisk helsevern, rus
· Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt
samarbeid, fattigdom
· Omstilling og konsekvenser langsiktig drift
· Miljø og klima
· Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk
relevant og oppdatert m.v.
· Barnevern
· Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS
Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner
vedtar dette og Namsos kommune er medeier.
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155/20

22.09.20

24/20 Plan eierskapskontroll
2020 - 2024

22.09.20

25/20 Budsjett for

24.11.20

32/20 Utkast til reglement

kontrollarbeidet 2021

for kontrollutvalget

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i
planen.
1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til
plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:
1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll
2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:
· Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS
· Namdal Rehabilitering IKS
· Midtre Namdal Vekst(MN-vekst) AS
Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar
dette og Namsos kommune er
medeier.
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
planen
1.Kontrollutvalget, med forbehold om
årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA,
slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for
2020 for kontrollarbeidet i Namsos kommune med en
total ramme på kr 1.703.000.-.
2.Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære
ressursbehov i kontrollsammenheng.
3.Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre
behandling i samsvar med § 2 i forskrift om
kontrollutvalg
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt utkast med
endringer fremsatt i møtet, for
reglement til kontrollutvalget.
2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:

Behandlet i
kommunestyrets sak
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Oversendt
kommunedirekøren
23.09.20 og behandlet
som egen sak,172/20,
i kommunestyret

Behandlet i
kommunestyrets sak
18620

24.11.20

33/20 Kontrollutvalgets
årsplan 2021

1. Reglementsutkast for kontrollutvalget endret i
kontrollutvalgets møte 24.11.20, vedtas.
2. Reglement for folkevalgte 2019-2023 gis nytt slik pkt.
16-9: Kommunestyret skal velge kontrollutvalg og vedta
eget reglement for utvalget.
1.Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag med foreslåtte
endrede møtedatoer til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til
orientering.

Sendt kommunestyret
til orientering 25.11.20,
rs-sak 11/20

