
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 22/247 
Møtedato/tid: 15.11.2022 kl 09:00 – 12.00 
Møtested: Møterom Saga, Namdalshagen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dag Derås, møteleder  
Hege B. Skillingstad, sakene 31,32, 34 og 35/22  
Bjørnar Smines  
Målfrid Ramstad  
Siri A. Devik – Ikke møtt  

 
Forfall: 

 

Jan Arve Homstad  
  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, sak 31 og 34/22 
Lene Viken, enhetsleder barnevern, sak 32/22 
Knut Storeide, rådgiver oppvekst og opplæring, sak 32/22 
Kari Leknes, leder Flatanger kontrollutvalg, sak 32/22 
Anne Lise Grande Vollan, leder Overhalla kontrollutvalg, sak 32/22 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 34 og 35/22 ble behandlet etter 
sak 31/22. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
31/22 Revisjonsstrategi, inklusive forenklet etterlevelseeskontroll og 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring 
32/22 Orientering fra administrasjonen - barnevern 
33/22 Oppsummering - besøk Namsos Ungdomsskole 20.09.22 
34/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023 
35/22 Referatsaker november 22 
36/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 31/22 Revisjonsstrategi, inklusive forenklet etterlevelseskontroll og 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til  
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 
 
Behandling: 
Revisor Sundt orienterte om sin uavhengighet, revisjonsstrategi og forenklet 
etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 
      
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til  
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 
 
 
Sak 32/22 Orientering fra administrasjonen - barnevern 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
  
Behandling: 
Storeide og Viken orienterte om status, utfordringer og leveranser til andre kommuner i 
barnevernet, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget og  lederne i hhv.  Overhalla og 
Flatanger kontrollutvalg. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2: 
Kontrollutvalget ber om få en nærmere orientering om BTI(Bedre Tverrfaglig Innsats) sin  
arbeidsmåte, ressurser og utfordringer m.v. på et senere møte.  
 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
      
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om få en nærmere orientering om BTI(Bedre Tverrfaglig Innsats) 

sin arbeidsmåte, ressurser og utfordringer m.v. på et senere møte 
.  
 
Sak 33/22 Oppsummering - besøk Namsos Ungdomsskole 20.09.22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar besøk og oppsummering av besøket til orientering. 
 



Behandling: 
Kontrollutvalget foretok en oppsummering av besøket. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2: 
 
Kommunedirektøren , eller de han bemyndiger, innkalles til første møte i 2023 for  å gi en 
orientering om hvordan kommunen pr. i dag følger opp forvaltningsrevisjonsrapport – 
oppfølging av regelverket på personalområdet- fra 2018.  
 
Enstemmig med tilleggsforslag 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar besøk og oppsummering av besøket til orientering 
2. Kommunedirektøren , eller de han bemyndiger, innkalles til første møte i 2023 for  å 

gi en orientering om hvordan kommunen pr. i dag følger opp 
forvaltningsrevisjonsrapport – oppfølging av regelverket på personalområdet- fra 
2018. 

 
Sak 34/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2023. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering 
  
Behandling: 
Enstemmig  
      
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2023. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering 
 
 
Sak 35/22 Referatsaker november 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 35/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
  
 
Behandling: 
Brev fra ordfører datert 13.11.22 på oppfølging av rapport eierskaps- og forvaltningsrevisjon 
NIB ble lagt frem i møtet. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2: 
Ordførers skriftlige tilbakemelding på oppfølging av NIB-rapporten tas til foreløpig  orientering 
og kontrollutvalget ber om å få egen sak på  oppfølgingen av rapporten, herunder protokoll 
fra eiermøtet. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
      



Vedtak: 
1. Referatene tas til orientering. 
2. Ordførers skriftlige tilbakemelding på oppfølging av NIB-rapporten tas til foreløpig  

orientering og kontrollutvalget ber om å få egen sak på  oppfølgingen av rapporten, 
herunder protokoll fra eiermøtet. 

 
 
Sak 36/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 15.11.2022 36/22 

 
 
Forslag til vedtak:  
Protokollen godkjennes 
  
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 


	Sakliste:

