
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
 
Arkivsak: 23/56 
Møtedato/tid: 26.01.2023 kl 09:00 – 11.15. 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Dahl, nestleder   
Sigmund Nyborg   
Britt Iren Bjørhusdal   
 
Forfall: 

 

Birgit Johansen   
Jon Inge Vik   
Ragnhild Smalås 
Knut Magne Trones 

  

   
   
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Yngve Holm, kommunedirektør, sak 01 og 02/23 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Orientering fra administrasjonen 
02/23 Besøk på kommunal enhet 
03/23 Oppfølging av saker 
04/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
05/23 Referatsaker januar 2023 
06/23 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Orientering fra administrasjonen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak:  
 Den gitte informasjon tas til orientering 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om: 
Ansatte og habilitetsvurderinger i administrasjonen opp mot kommunens etiske retningslinjer. 
Det ble lagt spesielt vekt på om ektefeller eller andre nærstående, jfr. Fvl. § 6, 1. ledd, og 
forsåvidt også § 6, 2. ledd, hvor begge/flere er ansatt i kommunen. 
 
Kommunedirektøren besvarte spørsmål fra kontrollutvalget 
 
Sjekkliste, eksempel arbeidsavtale, etiske retningslinjer og arbeidsreglement ble delt ut i 
møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering       

 
Sak 02/23 Besøk på kommunal enhet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak. 
  
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forsalg til vedtak:’ 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på teknisk sektor  den 16.03.23 med omvisning på 
uteseksjonens lokaler, renseanlegg Namsskogan,  m.v. Besøket vil ha øvrig fokus på 
samspill med andre enheter, kommunale boliger og veier, samt samarbeidet med Grong. 
2. Besøket gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte mal for enhetsbesøk og innspill gitt 
av kontrollutvalget. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
 

 
Sak 03/23 Oppfølging av saker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 



Kontrollutvalget tar saken til orientering 
       

 
 
Sak 04/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 04/23 
 
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: 
Enstemmig med slikt tillegg i årsrapporten: 
Kontrollutvalget besøkte Omsorgssenteret og åpen omsorg 16.03.22. jfr. sak 06/22. 
 
Nytt pkt. 2: Kontrollutvalgets leder møter i kommunestyret når årsrapporten skal behandles. 
 
Enstemmig. 
Vedtak: 
 1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport med tillegg for 2022 vedtas. 
 2. Kontrollutvalgets leder møter i kommunestyret når årsrapporten skal behandles 
3. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 
 

 
Sak 05/23 Referatsaker januar 2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
  
Behandling: 
Program FKT – fagkonferanse 31.05. – 01.06.23 ble delt ut i møtet. 
 
Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget viser til Statsforvalterens tilsynsrapport vedr. NAV-kontoret Indre Namdal sitt 
ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk sosialhjelp og ber en 
orientering fra kommunedirektør i neste møte på  om og hvordan  Namsskogan sikrer at 
denne tjenesten leveres til kommunens innbyggere som trenger tjenesten,. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
Vedtak: 
1. Referatene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget viser til Statsforvalterens tilsynsrapport vedr. NAV-kontoret Indre Namdal 
sitt ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk sosialhjelp og ber en 
orientering fra kommunedirektør i neste møte på  om og hvordan  Namsskogan sikrer at 
denne tjenesten leveres til kommunens innbyggere som trenger tjenesten. 
 

 
 
 
 



Sak 06/23 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 26.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes 
  
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 
 
 


	Sakliste:

