
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune 
 
Arkivsak: 22/289 
Møtedato/tid: 18.01.2023 kl 09:00 – 11.40. 
Møtested: CG-7, Møterom Hemna 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dag Derås, leder   
Audur Thorisdottir   
Bjørnar Smines   
Jan Arve Homstad   
Siri A. Devik   
 
Forfall: 

 

Hege B. Skillingstad 
Stein Landsem 
Arnt S. Røvik 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01 og 02/23, via Teams 
Rønnaug Aaring, ass. kommunedirektør, sak 02/23 
Frode Båtnes, ordfører, sak 01-05/23 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 02/23 ble behandlet først. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnefattigdom 
02/23 Orientering fra  administrasjonen - oppfølging av forvaltningsrevisjon personal  
03/23 Besøk på kommunal enhet 
04/23 Oppfølging av saker 
05/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
06/23 Referatsaker januar 23 
07/23 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnefattigdom 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Barnefattigdom. 
2. Revisjonen skal presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret. 
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar  forvaltningsrevisjonsrapport – Barnefattigdom,  til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 
• Utarbeide handlingsplan mot barnefattigdom 
•  Innhente erfaringer fra brukerne og bruke disse i sitt forbedringsarbeid 
• Fortsatt arbeide for å forbedre kommunikasjon og samarbeid med lag 

og organisasjoner 
    3. Kommunestyret ber kommunedirektøren  innen 31.12.23 om skriftlig rapport      

til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene i pkt. 2  er fulgt opp 
  
Behandling: 
Sandvik presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig. 
 
Vedtak:       

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Barnefattigdom. 
2) Revisjonen skal presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret. 
3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar  forvaltningsrevisjonsrapport – Barnefattigdom,  til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 
• Utarbeide handlingsplan mot barnefattigdom 
•  Innhente erfaringer fra brukerne og bruke disse i sitt forbedringsarbeid 
• Fortsatt arbeide for å forbedre kommunikasjon og samarbeid med lag 

og organisasjoner 
     3. Kommunestyret ber kommunedirektøren  innen 31.12.23 om skriftlig rapport      

til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene i pkt. 2  er fulgt opp 
 
 
Sak 02/23 Orientering fra  administrasjonen - oppfølging av 
forvaltningsrevisjon personal  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering. 
  
Behandling: 
Aaring orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport personal 2018 ut fra 
organiseringen av sammenslått kommune fra 01.01.20, samt besvarte spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte tas informasjon til orientering 
 

 



 
Sak 03/23 Besøk på kommunal enhet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på …… den ….. XX.XX.23. 
 2. Besøket gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte mal for enhetsbesøk og innspill gitt 
av kontrollutvalget.  
 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Helsehuset  på siste møte før sommerferien. 
2. Besøksopplegget tas som egen sak på aprilmøtet. 
3. Besøket gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte mal for enhetsbesøk og innspill 

gitt av kontrollutvalget. Mellomledere og representant fra brukerutvalg  tas med i 
samtalene.  

 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Helsehuset  på siste møte før sommerferien. 
2. Besøksopplegget tas som egen sak på aprilmøtet. 
3.  Besøket gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte mal for enhetsbesøk og innspill 

gitt av kontrollutvalget. Mellomledere og representant fra brukerutvalg  tas med i 
samtalene 

 
Sak 04/23 Oppfølging av saker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
  
Behandling: 
Enstemmig  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

 
Sak 05/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 
    Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering. 
  
Behandling 
Det ble fremmet slikt omforent tillegg i årsrapporten:  
Det har ikke kommet skriftlige henvendelser til kontrollutvalget i 2022. 
 



Enstemmig 
 
Vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 med omforent tillegg 
vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 
    Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 

 
 
Sak 06/23 Referatsaker januar 23 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til statsforvalterens tilsynsrapport på økonomisk rådgiving og 
innkaller kommunedirektøren/den de han bemyndiger   til utvalgets første møte på 
høsten for å orientere om kommunens  arbeid på området. 

            2.  Referatene forøvrig tas til orientering 
  
Behandling: 
Høring plan for statlig tilsyn 2023 ble delt ut i møtet. 
 
Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til statsforvalterens tilsynsrapport på økonomisk rådgiving og 
innkaller kommunedirektøren/den de han bemyndiger   til utvalgets første møte på 
høsten for å orientere om kommunens  arbeid på området. 

            2.  Referatene forøvrig tas til orientering 
 

 
 
Sak 07/23 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsos kommune 18.01.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes 
  
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 
 
 


	Sakliste:

