Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Møtedato/tid:

14.03.2018 kl 08:30 -11.00

Møtested:

Miljøbygget - Hurtigruta

Møtende medlemmer:
Ronald Geving
Håvard Haarstadstrand
Martin Klocke
Forfall:
Susann Aagård Skotnes
Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Margrethe Haugum, Revisjon Midt-Norge SA
Olav Jørgen Bjørkås, ordfører, sak 07 og 08/18
Arkivsak: 18/196
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste
Sakliste:
Saksnr.
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18

Saktittel
Referatsaker
Forvaltningsrevisjonsrappprt - Elevenes psykososiale miljø
Rapport - undersøkelse saksbehandlingen av tomtevalg til brannstasjon
Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Godkjenning av protokoll

Sak 06/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
14.03.2018

Saknr
06/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering
Behandling:
Orientering om FKT ble delt ut i møtet.Revisor ba om at følgende merknad ble ført i
protokollen vedr. signert leveranseavtale med Konsek Trøndelag IKS:
"Revisor vil gjøre oppmerksom på at leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og
Flatanger kommune innebærer en endring av oppgavefordelingen mellom
revisjonsselskapet og sekretariatselskapet i forhold til de avtaler som foreligger pr. i dag.
Dagens oppgavefordeling mellom selskapene ble avklart i representantskapene for KomSek
Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da ble det besluttet at revisjonsselskapet
skal levere plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og utarbeide overordnet analyse.
Hvis denne fordelingen av oppgaver mellom selskapene skal endres ber vi om at dette
gjøres etter en grundig utredning av spørsmålet."
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til orientering

Sak 07/18 Forvaltningsrevisjonsrappprt - Elevenes psykososiale miljø
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
14.03.2018

Saknr
07/18

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til
forvaltningsrevisjonsrapporten –
Elevenes
psykososiale miljø.
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til
vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale miljø, til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret innen 30.09.18 en skriftlig
orientering på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 8 er fulgt opp.

Behandling:
Revisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører ba om at
revisor også presenterer rapporten i kommunestyret når de skal behandle saken.
Enstemmig

Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten –

Elevenes

psykososiale miljø.
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes
psykososiale miljø, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret innen 30.09.18 en
skriftlig orientering på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 8 er
fulgt opp.

Sak 08/18 Rapport - undersøkelse saksbehandlingen av tomtevalg til
brannstasjon
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
14.03.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler at det bør utarbeides skriftlige rutiner vedr. folkevalgtes
habilitet og at habilitetstemaet bør gis økt prioritet i folkevalgtopplæringen
Behandling:
Revisor presenterte rapporten.
Enstemmig

Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler at det bør utarbeides skriftlige rutiner vedr. folkevalgtes
habilitet og at habilitetstemaet bør gis økt prioritet i folkevalgtopplæringen

Sak 09/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
14.03.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkrever-

funksjonen i Flatanger kommune til orientering.

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkrever-funksjonen
i Flatanger kommune til orientering.

Sak 10/18 Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokokollen opplest i møtet.
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Møtedato
14.03.2018

Saknr
10/18

