
SAKER TIL OPPFØLGING  2022 – NAMSSKOGAN   KONTROLLUTVALG 
Dato Sak – nr og tittel Vedtak Oppfølging Merknad 
26.01.22 01/21 - Kontrollutvalgets 

årsrapport 2020 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 
2021 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak:  
 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til 
orientering 

Oversendt og behandlet i 
kommunestyret. 

 

26.01.22 03/22 - Uavhengig revisors 
attestasjonsuttalelse om 
etterlevelse av 
justeringsforskriften 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til 

orientering. 

Oversendt 
kommunestyret til 
orientering 

 

16.03.22 07/22 - Rapport 
forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll Indre 
Namdal IKT IKS(Iktin) 

1.Kontrollutvalget slutter seg til rapporten forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)  

2) Revisor bes å presentere rapporten i kommunestyret. 
 3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til 

vedtak:  
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 2. Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen 

av behandling av personopplysninger og sikkerhet er i 
samsvar med lovverket, 

 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at 
selskapet følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten 
bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i 
etterkant av representantskapets møter.  

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til 
kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 
innen 31.12.22. 

Oversendt og behandlet i 
kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fikk 
rapport iht. pkt. 4 i sak 
22/22. 

 

18.05.22 11/22 - Tilbakemelding - 
rapport til kontrollutvalget 
oppfølging av svakheter 
forvaltningsrevisjonsrapport - 
Økonomisk internkontroll 

Skriftlig tilbakemelding fra økonomisjefen datert 29.04.22 tas 
til orientering. 

Fulgt opp 
kommunestyrets vedtak 
om tilbakemelding 

 



18.05.22 14/21 - Kontrollutvalgets 
uttalelse til kommunens 
årsregnskap og  
årsberetning 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap 
og årsberetning 2021. 

2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til behandlingen  

   av kommunens årsregnskap og årsberetning 

Oversendt og behandlet i 
kommunestyret. 

 

08.09.22 17/22 - Budsjett og 
økonomiplan kontrollarbeidet 
2023-2026 

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 

Oversendt 
kommunedirektøren iht. 
forskrift og behandlet i 
kst. ved kommunens 
årsbudsjett 

 

30.11.22 24/22 - Kontrollutvalgets 
årsplan 2023 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for 
sin virksomhet i 2023. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til 
orientering. 

Oversendt kst. til 
orientering 

 

 


