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Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024. Fornyet behandling. 

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, vedtatt i Flatanger 
kommunestyre den 17/12-2020. 
 
Kommunestyrets behandling av sak 62/2020 i møte den 17.12.2020: 

Kontrollutvalgets innstilling 
Prioritering av forvaltningsrevisjoner: 

1. Psykisk helsevern, rus, kulturtilbud barn og unge 
 

Uprioritert liste: 
- Etikk og varsling 
- Personal: Små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse 
- Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester; Avløp, helsetjenester, miljø m.v. 
- Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
 
Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger kommune 
er medeier. 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo følgende endring i forhold til innstillingen: 
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS utgår på prioritert liste. 
 
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet. 
 



 Side 2 av 2 

Ved alternativ votering ble det avgitt 5 stemmer for innstillingen fra representantene i SV og AP. 
10 stemmer ble avgitt for endringsforslaget fra ordfører, og ble dermed vedtatt. 
 
Vedtak:  
Prioritering av forvaltningsrevisjoner: 

1. Psykisk helsevern, rus, kulturtilbud barn og unge 
 

Uprioritert liste: 
- Etikk og varsling 
- Personal: Små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse 
- Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester; Avløp, helsetjenester, miljø m.v. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger kommune 
er medeier. 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
Prioritering av forvaltningsrevisjoner: 

3. Psykisk helsevern, rus, kulturtilbud barn og unge 
 

Uprioritert liste: 
- Etikk og varsling 
- Personal: Små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse 
- Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester; Avløp, helsetjenester, miljø m.v. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger kommune 
er medeier. 
 

4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
 
 
 
 
Vår ref. 2020/1234–6 bes oppgitt ved henvendelse 
 
Med hilsen 
 
 
Brita Fløan Øie 
Fagarbeider 
 
 


