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Forvaltningsrevisjon på personalområdet - oppfølging av Kontrollutvalgets 
anbefalinger 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Namsos formannskap 82/18 16.10.2018 
Namsos kommunestyre 43/18 25.10.2018 

 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet ber rådmannen følge opp Kontrollutvalgets anbefalinger i henhold til vedlagt 
rapport. 

 
 
 
 

Behandling i Namsos formannskap - 16.10.2018 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 

 

Innstilling i Namsos formannskap - 16.10.2018 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp Kontrollutvalgets anbefalinger i henhold til vedlagt 
rapport. 

 
 
 
 

Behandling i Namsos kommunestyre - 25.10.2018 
Olav Skaret fremmet følgende alternative forslag på vegne av AP: 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anbefalinger og kommunestyrets 
tilføyelser i henhold til vedlagte rapport. 

 
Kommunestyret orienteres om status av gjennomføringen innen 1/6 2019. 

 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Skarets forslag, ble forslaget 
enstemmig vedtatt av kommunestyret 



Vedtak i Namsos kommunestyre - 25.10.2018 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anbefalinger og kommunestyrets 
tilføyelser i henhold til vedlagte rapport. 

 
Kommunestyret orienteres om status av gjennomføringen innen 1/6 2019. 



Dokumenter i saken 
 

Type Dato Tittel Adressat 
I 17.10.2017 Påminnelse: Oppstartsbrev KomRev Trøndelag IKS, 

  forvaltningsrevisjon avdeling Namsos 
I 03.11.2017 Intervju til verifisering Namsos Kommune - Anne 

   Kristin Melgård 
U 10.11.2017 Referat fra oppstartsmøte 2410 KomRev Trøndelag IKS, 

   avdeling Namsos 
I 22.11.2017 Tidspunkt og bistand gjennomgang KomRev Trøndelag IKS, 

  mapper avdeling Namsos 
I 17.04.2018 Utkast til Revisjo Midt-Norge SA 

  forvaltningsrevisjonsrapport om  
  oppfølging av regelverk på  
  personalområdet  
I 07.06.2018 Forvaltningsrevisjonsrapport - Konsek Trøndelag IKS 

  Oppfølging av regelverk på  
  personalområdet, til behandling i  
  kommunestyret  
S 28.06.2018 Forvaltningsrevisjon - oppfølging av  

  regelverk på personalområdet  
S 02.08.2018 Namsos kommunes oppfølging av  

  Kontrollutvalgets anbefalinger -  
  Forvaltningsrevisjon  
  personalområdet  
X 04.09.2018 Særutskrift - Forvaltningsrevisjon -  

  oppfølging av regelverk på  
  personalområdet  
U 04.09.2018 Melding om vedtak - Konsek Trøndelag IKS 

  Forvaltningsrevisjon - oppfølging av  
  regelverk på personalområdet  
S 08.10.2018 Forvaltningsrevisjon på  

  personalområdet - oppfølging av  
  Kontrollutvalgets anbefalinger  

 
 

Vedlegg: 
1 Forvaltningsrevisjon på personalområdet - oppfølging av Kontrollutvalgets anbefalinger 

 
 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonen har på bestilling fra Kontrollutvalget i 2017, gjennomført en revisjon på 
personalområdet innen Oppvekst og på bakgrunn av dette skrevet en rapport overlevert til 
Kontrollutvalget i 2018. Kontrollutvalget har kommet med en anbefaling til Namsos kommune 
om hvordan kommunen bør følge opp revisjonsrapporten. 

 
Kommunestyret har i 2018 tatt Kontrollutvalgets anbefalinger til etterretning, samt forsterket 
anbefalingene fra «bør» til «skal» i sitt vedtak. 

 
Administrasjonsutvalget har gjort det samme i sitt vedtak i forhold til oppfølging av 
anbefalingene. 



Vurdering 
Kontrollutvalgets 10 konkrete anbefalinger til kommunen for oppfølging av personalområdet, 
vil bli fulgt opp i henhold til vedlagt rapport. Dette vil sikre nødvendige forbedringer på de 
punkter som påpekes i revisjonsrapporten. 

 
Miljømessig vurdering 
Ingen. 

 
Konsekvenser for Nye Namsos 
Namsos kommune sin oppfølging av revisjonsrapporten og Kontrollutvalgets anbefalinger, vil 
få konsekvenser for Nye Namsos sin forvaltning av personalområdet – ved at Namsos kommune 
tar med seg dette inn i arbeidet med arbeidsgiverpolitikken for den nye kommunen. 
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