
 

 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 

Arkivsak:                  22/162 
Møtedato/tid: 08.09.2022 kl 09:00 - 11.15 
Møtested: Kommunestyresalen 

 

 
 

Møtende medlemmer: 
Birgit Johansen  
Bjørn Dahl 
Britt Iren Bjørhusdal  

 
Forfall:  
Sigmund Nyborg ,      
Jon Inge Vik 
Knut Magne Trones 
 
 

Andre møtende: 
   Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
   Geir Staldvik, oppvekstsjef, sak 19/22 
   Yngve Holm, kommunedirektør, sak 19 og 17/22 
 

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 19/22 ble behandlet først. 
Tidspunkt for novembermøte fastsettes i samråd med KU-leder. 

 
 
Sakliste: 

 
Saksnr. Saktittel 
17/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - 
18/22 Budsjett 2023 og økonomiplan for kontrollarbeidet 2023 - 2026 
19/22 Orientering fra administrasjonen - grunnskolen 
20/22 Referatsaker september 22 
21/22 Godkjenning av protokoll 



Sak 17/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 08.09.2022 17/22 

 
Forslag til vedtak 

 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av… .................................. og gir 

følgende innspill til prosjektplanen: 
• 
• 
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 17.11.22. 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av grunnskolen og gir 

følgende innspill til prosjektplanen: 
 
• Kompetanse og rekruttering 
•  Kvalitet på undervisning, mestringsnivå og læringsmiljø(læremidler m.v) 
• Forholdet hjem-skole  
• Rutiner for å sikre elevenes fysiske og psykososiale miljø 
 

2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023. 
 

Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av grunnskolen og gir 

følgende innspill til prosjektplanen: 
 
• Kompetanse og rekruttering 
• Kvalitet på undervisning, mestringsnivå og læringsmiljø(læremidler m.v) 
• Forholdet hjem-skole  
• Rutiner for å sikre elevenes fysiske og psykososiale miljø 
•  

2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023. 
 

 
Sak 18/22 Budsjett 2023 og økonomiplan for kontrollarbeidet 2023 - 2026 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 08.09.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak 

 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 

kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 604.000.-. 
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 2023 for 

kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 604.000.-. 
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 19/22 Orientering fra administrasjonen - grunnskolen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 08.09.2022 19/22 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 
 
Behandling: 
Oppvekstsjef orienterte om status, utfordringer og ressurser i grunnskolen, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Møtet ble lukket med hjemmel i Fvl. § 13, jfr. Kl § 11-5 2.ledd, når oppvekstsjefen presenterte 
tilstandsrapport for grunnskolen. 

 

 
Enstemmig 

 

Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
 

Sak 20/22 Referatsaker september 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 08.09.2022 20/22 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 



Sak 21/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 08.09.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 

Enstemmig 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes



Protokollen godkjennes 
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