
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
 
Arkivsak: 21/210 
Møtedato/tid: 17.09.2021 kl 09.00 – 11.00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Svein Sørum  
Birgit Johansen, møteleder  
Ragnhild Smalås   

  
 

 
Forfall: 

 

Sigmund Nyborg 
Jon Inge Vik 
Geir Staldvik, trådt ut pga. kommunal ansettelse 

 

Britt Iren Bjørhusdal 
 

 

  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Stig Hellem, teknisk, sak 21/21 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. I neste møte ønsker kontrollutvalget 
en orientering fra admimistrasjonen om hhv. legetjenesten og tekniske tjenester/leveranse 
fra Grong kommune. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
21/21 Orientering fra administrasjonen 
22/21 Henvendelse vedr. kommunens postliste - tilgang på dokumenter 
23/21 Budsjett og økonomiplan kontrollarbeidet 2022-25 
24/21 Virksomhetsbesøk 
25/21 Referatsaker september 21 
26/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 21/21 Orientering fra administrasjonen  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjonen tas til orientering 

 
Behandling: 
Flaggreglement ble delt ut i møtet. 
Brev til Namsskoganbygg AS datert 12.07.21 ble delt ut i møtet. 
 
Birgit Johansen tok opp spørsmål om sin habilitet vedr. riving/nedbrenning av av fjøs i 
Finnvolddalen og fratrådte. Hun ble enstemmig erkært habil. 
 
Stig Hellem orienterte om, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget: 

•  Rutinene vedr flagging fra kommunens bygninger på offentlige flaggdager. 
• Oppfølgingen av riving og nedbrenning av fjøs m.v. i Finnvolldalen 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjonen tas til orientering 

 
 
Sak 22/21 Henvendelse vedr. kommunens postliste - tilgang på 
dokumenter 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 

 
Behandling 
Kontrollutvalget behandlet saken ut fra skriftlig informasjon fra kommunedirektøren datert 
04.06.21. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

 
 
Sak 23/21 Budsjett og økonomiplan kontrollarbeidet 2022-25 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 585.000.-.  

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. 



 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 585.000.-.  

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. 

 
 
Sak 24/21 Virksomhetsbesøk 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget gjennomfører besøk i instiusjon- og åpen omsorg i løpet 1. tertial 2022 og 
ber om forberedelsesak til neste møte. 
 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget gjennomfører besøk i instiusjon- og åpen omsorg i løpet 1. tertial 2022 og 
ber om forberedelsesak til neste møte. 
 

 
 
Sak 25/21 Referatsaker september 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 26/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 09.09.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 



 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 
 
 


	Sakliste:

