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Saksframlegg 
 
 

 

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 55/20 29.10.2020 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 med slik prioritering av 

eierskapskontroller: 

 

- Eierskapsmelding 

- Nord-Trøndelag krisesenter IKS 

- Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger kommune 

er medeier. 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 

 

 

 

Kommunestyrets behandling av sak 55/2020 i møte den 29.10.2020: 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

3. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 med slik prioritering 
av eierskapskontroller: 

 
- Eierskapsmelding 
- Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
- Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger 

kommune er medeier. 
 

4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 
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Behandling: 
Repr. Øivind Strøm fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 med slik prioritering 

av eierskapskontroller: 

- Eierskapsmelding 

- Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger 

kommune er medeier. 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

Ingen flere forslag til vedtak ble fremmet. 
Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og forslag til vedtak fremmet 
av repr. Øivind Strøm, ble totalt 7 stemmer fra representantene som møtte for SV og AP, 
samt repr. Anja Ørsnes (SP) og repr. Ole Martin Løfsnæs (FRP), avgitt for kontrollutvalgets 
innstilling. Resterende 8 stemmer ble avgitt for forslag fremmet av repr. Øivind Strøm, som 
dermed ble vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Repr. Øivind Strøm fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 med slik prioritering 

av eierskapskontroller: 

- Eierskapsmelding 

- Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette, og Flatanger 

kommune er medeier. 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 18.09.2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Konsek - Einar Sandlund 

S 23.09.2020 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024  
 
 

Vedlegg 

1 Plan for eierskapskontroll 2020-2024(58808)(1) 

2 Plan eierskapskontroll 2020-2024(58023)(1) 

 

 

Saksopplysninger/vurdering 

Viser til vedlagte saksprotokoll fra sak 14/20, med vedlegg, behandlet i kontrollutvalget den 
17.9.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann 
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