
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
 
Arkivsak: 21/153 
Møtedato/tid: 19.05.2021 kl 09.00 – 12.30 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Geir Anton Staldvik, møteleder  
Birgit Johansen  
Sigmund Nyborg  
Britt Iren Bjørhusdal  

 
Forfall: 

 

Jon Inge Vik 
Knut Magne Trones 
 

 

  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Heidi Galguften, Revisjon Midt- Norge SA 
Mildrid Hendbukt Søbstad, kommunedirektør, sak 13 og 14/21 
Bjørn Tore Norlund, kommunalsjef teknisk, 13/21 
Odd Bakken, folkehelsekoordinator, sak 13/21 
Janne Sørum, kontor- og personalsjef, sak 13/21 
Stian Brekkvassmo, ordfører, sak13/21 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/21 Orientering fra administrasjonen 
14/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 
15/21 Særattestasjon selvkost 2020 - etterlevelse 
16/21 Prosjektplan eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - IKT Indre Namdal IKS 
17/21 Uttalelse til reglementsutkast for kontrollutvalget 
18/21 Referatsaker mai 21 
19/21 Eventuelt 
20/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 13/21 Orientering fra administrasjonen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
Behandling: 

Folkehelsekoordinator orienterte om: 
• Folkehelsearbeidet 

      Kontor-/personalsjef orienterte om:  
• Postliste og journalføring, postliste er uoversiktlig med mange saker fra Lierne m.v. 

      Kommunalsjef teknisk orienterte om: 
• Hvilken kommunal/offentlig saksbehandling er gjennomført i forbindelse med riving 

og nedbrenning av fjøs i Finnvolldalen i uke 15/16? 
 
De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalgsleder fremmet slikt tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget ønsker orientering på neste møte på oppfølgingen av riving og nedbrenning 
av fjøs m.v. i Finnvolldalen 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
1, Den gitte informasjon tas til orientering 
2. Kontrollutvalget ønsker orientering på neste møte på oppfølgingen av riving og 
nedbrenning av fjøs m.v. i Finnvolldalen 

 
 
Sak 14/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 14/21 

 
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: 
Kommunedirektør og samt revisor orienterte om hhv. årsregnskap/årsberetning og 
revisjonsarbeidet/-beretning. De 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 15/21 Særattestasjon selvkost 2020 - etterlevelse 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er beregnet rentekostnader på de 
fremførbare underskuddene på selvkostområdet og tar saken ellers til 
orientering. 

        2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er beregnet rentekostnader på de 
fremførbare underskuddene på selvkostområdet og tar saken ellers til 
orientering. 

        2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering 
 
 
 

Sak 16/21 Prosjektplan eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - IKT 
Indre Namdal IKS  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 16/21 

 
 
Forslag til vedtak 
1. Prosjektplan datert 04.05.21 godkjennes.  
2. Rapporten forventes levert 31.01.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 200 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 
 
Behandling 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
1. Prosjektplan datert 04.05.21 godkjennes.  
2. Rapporten forventes levert 31.01.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 200 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 
 
 
Sak 17/21 Uttalelse til reglementsutkast for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 17/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til utkast reglement for kontrollutvalget.  
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

· Reglement for kontrollutvalget vedtas. 
 
 



Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til utkast reglement for kontrollutvalget.  
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

               Reglement for kontrollutvalget vedtas. 
 
 
Sak 18/21 Referatsaker mai 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 19/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgsleder  og sekretariat orienterte om henvendelse til sekretariatet vedr. 
ordførers redegjørelse i kommunestyret 03.03.21 og hvilke retningslinjer og lover gjelder, 
samt usikkerheten rundt i en situasjon hvor ordfører er anmeldt. 
 
Møtet ble lukket under saken med hjemmel i forvaltningslovens §13, jfr. kommunelovens § 
11-5 2. ledd. 

 
Det ble fremmet slikt omforent forslag: 
Informasjonen tas til orientering 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

 
 
Sak 20/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 19.05.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes. 

 
 



Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 
 
 
 
 


	Sakliste:
	Sak 16/21 Prosjektplan eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - IKT Indre Namdal IKS

