
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 22/41 
Møtedato/tid: 01.03.2022 kl 09:00 – 11.30 
Møtested: Namdalshagen - Kamme Greif 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dag Derås  
Hege B. Skillingstad  
Bjørnar Smines  
Jan Arve Homstad  
John Arne Andersen  

 
Forfall: 

 

Siri A. Devik 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Kommunalsjef Ann Evy Duun, sak 09/22 
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 09-10/22, deltok via Teams 
Jostein Grimstad, kommunedirektør, sak 09/22 , deltok via Teams 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
09/22 Orienteringer fra administrasjonen 
10/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon -  barnefattigdom 
11/22 Referatsaker mars 22 
12/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 09/22 Orienteringer fra administrasjonen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 01.03.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
Behandling: 
  Kommunalsjef Ann Evy Duun orienterte om, og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget: 
 

Kultursektoren;       -  Organisering 
                                     -  Lovpålagte oppgaver(bibliotek, kulturskole,  andre..?) 
                                    -  Status, ressurser og evt. vesentlige utfordringer 

                                            -  Samspillet mot andre kommunale enheter, frivillige 
organisasjoner, fylkeskommunen…. 

 
 I tillegg orienterte kommunedirektøren kontrollutvalget om: 

- Helseplattformen 
- Koronasituasjonen 
- Regnskapet 2021 
- Klima- og miljøplan 
- Adm. Flyttet til Namdalshagen 
- Felles kommunalsjef økonomi og infrastruktur, evalueres 

 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
 
Sak 10/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon -  barnefattigdom 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 01.03.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende innspill 
til prosjektplanen: 

· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
·  

2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22. 

 
Behandling: 
Mette Sandvik fra revisjonen gikk igjennom oppdatert diskusjonsnotat datert 28.02. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende 
innspill til prosjektplanen: 

· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
· Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat  
· «Eie for leie», Husbankens virkemidler 
· Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad 
· Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng 
· Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel 
· Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefamilier 



· Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattig dom 
· Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler 
· Oppvekstreformen 
· Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom 

 
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22. 

 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende 
innspill til prosjektplanen: 

· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
· Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat  
· «Eie for leie», Husbankens virkemidler 
· Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad 
· Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng 
· Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel 
· Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefamilier 
· Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattig dom 
· Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler 
· Oppvekstreformen 
· Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom 

 
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22 

 
 
Sak 11/22 Referatsaker mars 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 01.03.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas  til orientering 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt tilleggsforslag; 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunal vannforsyning vedr.  kvalitet, stabilitet 
m.v., jfr. resultat  i Folkehelseprofilen. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag 

 
Vedtak: 

1. Referatene tas  til orientering 
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunal vannforsyning vedr.  kvalitet, 

stabilitet m.v., jfr. resultat  i Folkehelseprofilen 
 
 
Sak 12/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 01.03.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 



Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
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