
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 26/114 
Møtedato/tid: 26.04.2021 kl 09:00 – 11.00 
Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dag Derås, leder  
Hege B. Skillingstad  
Bjørnar Smines  
John Arne Andersen  
  

 
Forfall: 

 

Jan Arve Homstad  
Siri A. Devik  
Målfrid Ramstad  
Bjørn Engen  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Linda Pettersen, oppdragsansvarlig revisor, sak 12 og13/21 
Jostein Grimstad, kommunedirektør, sak 12/21 
Erik Fossland Lænd, økonomisjef, sak 12/21 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
13/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost 
14/21 Referatsaker april 21 
15/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 12/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 26.04.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor gikk igjennom sentrale deler av nye kommunale 
regnskapsbestemmelser. 
Kommunedirektør og økonomisjef presenterte årsregnskap og årsberetning, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
Oppdragsansvarlig orienterte om revisjonsberetningen, samt besvarte spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Sak 13/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 26.04.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak  

1. Kontrollutvalget merker seg at det er et forbedringspotensiale vedrørende 
dokumentasjon av indirekte kostnader og tar saken ellers til orientering. 

2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget merker seg at det er et forbedringspotensiale vedrørende 
dokumentasjon av indirekte kostnader og tar saken ellers til orientering. 

2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Sak 14/21 Referatsaker april 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 26.04.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
 
Behandling: 



Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag: 
I et senere møte ber utvalget om en orientering fra kommunedirektør på oppvekstmiljø 
barn og unge m.v. jfr. Oppvekstprofil fra FHI. Kontrollutvalget ser med bekymring på det 
som vises i rødt på tabellen Oppvekstbarometeret. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag 

 
Vedtak: 

1. Referatene tas til orientering 
2. I et senere møte ber utvalget om en orientering fra kommunedirektør på 

oppvekstmiljø barn og unge m.v. jfr. Oppvekstprofil fra FHI. Kontrollutvalget ser 
med bekymring på det som vises i rødt på tabellen Oppvekstbarometeret. 

 
 
Sak 15/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 26.04.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
 
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

