
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 20/486 
Møtedato/tid: 19.01.2021 kl 09:00 – 11.20 
Møtested: Fjernmøte på Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dag Derås, møteleder  
Hege B. Skillingstad  
Bjørnar Smines  
Jan Arve Homstad  
Siri A. Devik  

 
Forfall: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01-02/21 
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, sak 03/21 
Gørhill Skogseth Andreassen, kommunalsjef helse og omsorg, Namsos kommune, sak 01/21 
Mette Solum, virksomhetsleder institusjon, Namsos kommune, sak 01/21 
Anne Johanne Lajord,  virksomhetsleder, hjemmetjenester, Namsos kommune, sak 01/21 
Roger Sæthre, kommunalsjef oppvekst og opplæring, Namsos kommune, sak 01/21 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 05/21 ble behandlet før sak 03 og 
04/21. I neste møte ønskes orientering om ny legevakt etter at LiNA opphørte. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/21 Orientering fra administrasjonen m.v - oppfølging av utfordringer Covid 19 
02/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - nærvær helse/omsorg og oppvekst 
03/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos 

Industribyggeselskap(NIB) AS 
04/21 Oppfølging av saker 
05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
06/21 Referatsaker januar 21 
07/21 Godkjenning av protokoll 



 
Sak 01/21 Orientering fra administrasjonen m.v - oppfølging av 
utfordringer Covid 19 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
 
Behandling: 
Kommunalsjef opplæring og oppvekst orienterte om oppfølging av utfordringer Covid-19 og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kommunalsjef helse- og omsorg, samt virksomhetslederne på hhv. institusjon  og 
hjemmetjenester orienterte om oppdatert planverk Covid-19 og om kommunen er rustet på 
de  utfordringer pandemien  gir, og vil gi, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
 
Sak 02/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - nærvær helse/omsorg og 
oppvekst 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 04.01.21. 
2. Rapporten forventes levert 25.05.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer 
i prosjektplanen. 

 
Behandling: 
Revisor presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent endringsforslag problemstilling 2: 
«Hvilke erfaringer har ledere og ansatte med kommunens oppfølging av sykmeldte og er 
praksis i tråd med gjeldende regelverk?» 

 
Enstemmig med endringsforslag. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 04.01.21 med slik endring problemstilling 2: 
 
«Hvilke erfaringer har ledere og ansatte med kommunens oppfølging av sykmeldte og er 

praksis i tråd med gjeldende regelverk?» 
 

2. Rapporten forventes levert 25.05.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer 
i prosjektplanen. 

 



 
Sak 03/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - 
Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos 
Industribyggeselskap(NIB) AS 

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål: 

- 
       - 

         3.   Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 02.03.21. 
 

 
Behandling: 
Revisjonen deltok under saken. 
 
Det ble fremmet slike omforente innspill til pkt. 2: 
 

- Kommunens eiermelding og strategi 
- Kommunikasjon mellom eier og selskap 
- Overordnet målsettinger nr.1, 4 og 6 

 
Enstemmig med omforente innspill. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos 
Industribyggeselskap(NIB) AS 

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål: 

- Kommunens eiermelding og strategi 
- Kommunikasjon mellom eier og selskap 
- Overordnet målsettinger nr.1, 4 og 6 
 

          3.   Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 02.03.21 
 
Sak 04/21 Oppfølging av saker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 
 



Sak 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

             Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

             Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering 
 
 
Sak 06/21 Referatsaker januar 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 07/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 19.01.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

