Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Arkivsak:

18/38

Møtedato/tid:

17.01.2018 kl. 08:30 NB!

Møtested:

Møterom II, miljøbygget

Møtedeltakere:
Ronald Gjeving, leder
Susann Aagård Skotnes, nestleder
Håvard Haarstadstrand
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Revisjon Midt-Norge SA
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, Ordfører, Rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Einar Sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 08.01.2018

Ronald Gjeving (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund
kontrollsekretær, Konsek
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18

Sakstittel
Referatsak
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Oppfølging av saker
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Referatsak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
17.01.2018

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/34 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
17-023 kst.vedtak - Valg av revisor fra 1.1.18
17-187 Etablering av nytt selskap - Revisjon MIdt-Norge
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kst. Vedtak – Valg av revisor
2. Revisjon Midt-Norge SA – Etablering av nytt selskap
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Saknr
01/18

Flatanger kommune
Økonomi og administrasjon Flatanger

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Melding om vedtak
Vår ref:

Deres ref

Saksbehandler

Dato

2017/2173-6

«REF»

Rune Strøm

18.12.2017

Valg av revisor fra 1.1.18
Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, behandlet i Flatanger
kommunestyre 14.12.2017.

Vår ref. 2017/2173–6 bes oppgitt ved henvendelse
Med hilsen
Anita Stamnes Hågensen
Sekretær

Postadresse
Lauvsneshaugen 25
7770 Flatanger
E-post:
postmottak@flatanger.kommune.no

Besøksadresse
Lauvsneshaugen 25
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Telefon
74 22 11 00
Telefaks

Kontonr
Bank: 4409 07 00089
Skatt:
Org.nr

Side 2 av 2

Flatanger kommune
Rådmann i Flatanger

Saksmappe: 2017/2173-5
Saksbehandler:
Rune Strøm

Saksframlegg

Valg av revisor fra 1.1.18
Utvalg
Flatanger Kommunestyre

Utvalgssak
53/17

Kontrollutvalgets innstilling
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 14.12.2017
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 14.12.2017
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.
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Møtedato
14.12.2017

Side 3 av 3

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

13.03.2017 Forslag til saksfremlegg til
kommunestyret angående forslag til
sammenslåing av KomSek
Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariatet MidtNorge IKS
08.11.2017 Saksprotokoll - Innstilling på valg
av revisor. sak 017/17
08.11.2017 Bestilling av nettbrett til
kontrollutvalgets medlemmer.
08.11.2017 Saksprotokoll - Årsplan 2018 sak
018/17
13.11.2017 Valg av revisor fra 1.1.18

I
I
I
S

Tittel

Adressat

Liv Tronstad

KomSek Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS

Vedlegg:
1 Saksprotokoll - Innstilling på valg av revisor sak 017/17
2 Stiftelsesdokument for revisjon Midt-Norge SA

Saksopplysninger/Vurdering:
I forbindelse med etablering av Region Trøndelag, har deltakerkommunene besluttet å oppløse de
to eksisterende revisjonsselskap; KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS.
Samtidig er det besluttet å opprette Revisjon Midt-Norge SA (Tidligere behandlet av
kommunestyret).
Kommunelovens § 78 nr. 4 lyder:
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling
fra kontrollutvalget.
Det viser forøvrig til vedlagte saksprotokoll fra kontrollutvalgets behandling den 8.11.17 i sak
17/17.

Rune Strøm
Rådmann
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Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
17.01.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/23 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering .
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger:
Revisor vil evt. orientere om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.
Møtet kan bli lukket under orienteringen om revisjonsarbeidet, jfr. koml. § 31 nr. 2 og fvl. § 13
om de kommer på inn arbeidsmetoder m.v.
Vurdering
Om ikke kontrollutvalget selv bestemmer noe annet, anbefales at den gitte informasjon tas til
orientering.
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Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
17.01.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/27 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Orienteringer fra rådmannen, eller de han bemyndiger, er viktige for kontrollutvalgets
løpende kunnskap om organisasjonen.
Delegasjonsreglementet omhandler den myndighet som kommunestyret gir andre folkevalgte
organ og rådmannen. Reglementet skal behandles av nyvalgt kommunestyre innen
utgangen av året etter kommunevalget, jfr. KL § 39 nr. 2.
Rådmannen, eller de han bemyndiger, er invitert til kontrollutvalget for å gi orientering om
kommunens delegasjonreglement vedr. utøvelses utfordringer, meldingsrutiner på delegerte
vedtak, ajourføring/oppdatering m.v.
Vurdering
Om ikke kontrollutvalget selv i møtet bestemmer noe annet, vil en anbefale at den gitte
informasjon tas til orientering.
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Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
17.01.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/18 - 1
Forslag til vedtak:
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Saksutredning
Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.
Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets merknader til denne at
kontroll-utvalget ikke er underlagt annen instruksjonsmyndighet enn kommunestyrets, og at
all rapportering tilbake skal skje direkte til kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og hvilke saker som vil være
aktuelle å presentere for kommunestyret.
Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på
lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret, jfr. forskriftens
§ 4:
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet
av året og vil derfor være viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver
på kommunestyrets vegne.
Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører, og rådmann. Dette fungerer
som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet.
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Vurdering
Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 utarbeidet en årsrapport til kommunestyret der
det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2017.
Det anbefales at årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag om at kommunestyret
tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.
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Kontrollutvalgets årsrapport
2017
Flatanger kommune
11
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1 INNLEDNING
Kommunestyret i Flatanger valgte 15.10.2015 et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og 5
varamedlemmer for perioden 2016 – 2019.
Faste medlemmer:
Leder
Ronald Geving
Nestleder
Susann Aagård Skotnes
Medlem

Varamedlemmer:
1. Martin Klocke
2. Anja Vedvik
3. Egil Steffensen
1. Liv Vareide Lindseth
2. Pål Hågensen

Håvard Hårstadstrand

Susann Aagård Skotnes sitter i kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 4 møter og behandlet 20 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall
for 2016 var 5 møter og 24 saker. Kontrollutvalgets møter er åpne. Kommunens revisor deltar
med møte- og talerett. Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Både ordfører og
rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men
kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskriftens § 7.
I møte 11.05.2017 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens
årsregnskap og -beretning for 2016, sak 006/17

2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 17.03.2016, sak
011/16, og av kommunestyret 21.04.2016.
Kontrollutvalgets prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 – 2019 er:
1. Elevenes psykososiale miljø
Uprioritert:
Pleie og omsorg
Kapasitet og kompetanse økonomiforvaltning
Prosjektplan forvaltningsrevisjon «elevenes psykososiale miljø ble behandlet den 13.09.17,
sak 013/17. Rapport forventes ferdig 1. halvår 2017.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 11.05.2016, sak
015/16, og av kommunestyret 16.06.2016.
Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016 – 2019:
1. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
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2. Namdal rehabilitering IKS
Det ble ikke iverksatt selskapskontroll i 2017.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med
lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er
prioritert. Revisjonen har omtalt gjennomgåtte saker i sin statusrapportering til kontrollutvalget

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget
tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi en erklæring om sin uavhengighet, jfr.
forskrift om revisjon § 15. Disse ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 13.09.2017, sak
010/17.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:
- Rådmannen orienterte om sykefravær, oppdrettskonsesjonssak og
Arbeidslivskriminalitet knyttet til kommunale anskaffelser i sak 005/17 den 11.05.17.
- Rådmannen og regnskapsansvarlig Gunnar Einvik 11.05.17 under sak 006/17
om kommunens årsregnskap
Rådmannen og kultursjef orienterte om kommunens kulturminneforvaltning i sak
015/17, 13.09.17.

2.8 BEFARING/BESØK
Kontrollutvalget gjennomførte besøk ved Lauvsnes skole den 13.09.2017 og oppsummerte
besøket i sak 019/17 den 08.11.17.

2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER
Alle 3 medlemmene i kontrollutvalget deltaok deltok på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse
på Gardermoen 01.- 02.02.2017.

3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. Den årlige meldingen er
viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver. Kontroll-utvalget ser positivt på
innspill fra kommunestyret i form av forslag til oppgaver det vil være ønskelig at
kontrollutvalget ser nærmere på.
Flatanger, 17.01.2018

Ronald Geving
leder

Susann Aagård Skotnes
nestleder
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Håvard Hårstadstrand
medlem

VEDLEGG – OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017
Møtedato
01.03

Saksnr
001/17
002/17
003/17

Sakstittel
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2017

11.05

004/17
005/17
006/17
007/17

Referatsak
Orientering fra administrasjonen
Kontrollutvalgets uttalelse – Flatanger kommunes årsregnskap for 2016
Forvaltningsrevisjon - prosjektplan

13.09

008/17
009/17
010/17
011/17
012/17
013/17

Referatsak
Besøk ved kommunal enhet – Lauvsnes skole
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæringer
Revisjonsstrategi 2017
Budsjett kontroll og tilsyn 2018
Prosjektplan forvaltningsrevisjon – elevenes psykososiale miljø

08.11

014/17
015/17
016/17

Referatsak
Orientering fra rådmannen
Vedr. spørsmål til revisor fra kontrollutvalget vedr. RS-sak 27-17 i
kommunestyret 22.06.17
Innstilling på valg av revisor
Årsplan 2018
Oppsummering besøk – Lauvsnes skole
Overgang til elektroniske saksdokumenter – anskaffelse av nettbrett

017/17
018/17
019/17
020/17
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Oppfølging av saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
17.01.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/32 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgingssaker i 2017.
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2017
over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt
med. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt
opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefales å ta saken til orientering.
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SAKER TIL OPPFØLGING 2017 – FLATANGER KONTROLLUTVALG
Dato
01.03

Sak – nr og tittel
001/17
Kontrollutvalgets årsrapport for
2015

01.03

002/17
Skatteoppkreverfunksjonen
2016

Vedtak
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for
2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
til orientering.

Oppfølging
Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport
2016 Flatanger kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport
2016vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i
Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens
årsrapport 2016 Flatanger kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport
2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i
Flatanger kommune til orientering.

Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen
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Merknad

11.05

006/17
Kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap 2016

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
årsregnskapet for kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med
kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med
behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Flatanger kommune
for 2016” til orientering.

Oversendt 12.05.17

13.09

023/15
Budsjett for kontroll- og
tilsyn 2018

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag
til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en
total ramme på

Oversendt 14.09.17

08.11

Innstilling på valg av revisor

08.11

029/15
Kontrollutvalgets årsplan 2018

kr. 564.000.-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for
ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i
samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik
innstilling:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra
01.01.2018.
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til
Kontrollutvalgets for sin virksomhet i 2018.

2. KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OVERSENDES
KOMMUNESTYRET TIL ORIENTERING.
3. Rådmannen innkalles til førstkommende møte for å gi
en generell orientering om delegasjonsreglementet.
4. Kontrollutvalget ber om å få egen sak i 1. halvår på
ajourføring av plan forvaltningsrevisjon
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Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen
Oversendt 09.11.17

