
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 20/236 

Møtedato/tid: 28.04.2020 kl 09:00 – 10.00 

Møtested: Elektronisk fjernmøte - Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
Forfall: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 11-14/20 
Erik Fossland Lænd, økonomisjef, Namsos kommune, sak 11-14/20 
Arnhild Holstad, ordfører 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Etter sakene var ferdig orienterte  

ordfører om Covid-19 og utfordringer kommunen har. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
11/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Fosnes kommuneregnskap 2019 

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

13/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Namdalseid kommunes regnskap 2019 

14/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Namsos 2019 

15/20 Referatsaker april 20 

16/20 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
  



Sak 11/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Fosnes kommuneregnskap 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 

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 Fosnes kommune for 2019 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Revisor og økonomisjef orienterte hhv. om revideringen og regnskapet, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 

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 Fosnes kommune for 2019 til orientering. 
 

 

 
 

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

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 12/20 

 
Forslag til vedtak 
 

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. 

 
Behandling: 

Revisor og økonomisjef orienterte hhv. om revideringen og regnskapet, samt  besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

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. 

 

 
 

Sak 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Namdalseid kommunes regnskap 
2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
 

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. 

 
Behandling: 

Revisor og økonomisjef orienterte hhv. om revideringen og regnskapet, samt  besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

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. 

 

 
 

Sak 14/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Namsos 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
 

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. 

3.  Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namsos kommune for 2019” til orientering 

 

 



 
Behandling: 
Revisor og økonomisjef gikk hhv. i gjennom revidering og regnskap, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Revisor gikk også igjennom revisjonsnotatet datert 16.04.20. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

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. 

3.  Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namsos kommune for 2019” til orientering 

 
 

 
 

Sak 15/20 Referatsaker april 20 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 16/20 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 28.04.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes. 

 
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

 
 
 


