Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Møtedato/tid:

12.03.2019 kl 09:00 – 10.30

Møtested:

Møterom II, miljøbygget

Møtende medlemmer:
Ronald Geving, sak 08-10/19
Susann Aagård Skotnes
Martin Klocke, sak 07/19
Forfall:
Håvard Haarstadstrand

Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Arkivsak: 19/84
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ronald Geving var inhabil i sak 07/19
og nestleder Skotnes ledet møtet. Martin Klocke tiltrådte sak 07/19. Protokollen
opplest og godkjent i møtet.
Sakliste:
Saksnr.
07/19
08/19
09/19
10/19

Saktittel
Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens behandling av
søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging Innvordfjellet
Oppsummering besøk sentraladministrasjonen
Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Referatsaker 12.03.19

Sak 07/19 Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling kommunens behandling av søknad fra Zephyr AS vedr.
vindkraftutbygging Innvordfjellet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
12.03.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en undersøkelse av saksbehandling og
evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet.
2. Pga. at kommunen ikke har ledige forvaltningsrevisjonsressurser for 2019 legges
saken frem for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av
saksbehandling og evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin
konsesjonssøknad for Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann
datert 05.02.19.
2. Kostnaden ved undersøkelsen føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn og dekkes
ved bruk av disposisjonsfondet.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors prosjektplan.
4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Behandling:
Ronald Geving tok opp spørsmål om sin habilitet pga. han er far til større grunneier på
Innvordfjellet. Han fratrådte når habilitetsspørsmålet ble behandlet.
Ronald Geving ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 2. ledd.
Enstemmig
Vedtak:
1) Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en undersøkelse av saksbehandling og evt.
konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet.
2) Pga. at kommunen ikke har ledige forvaltningsrevisjonsressurser for 2019 legges saken
frem for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling og
evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19.
2) Kostnaden ved undersøkelsen føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn og dekkes ved
bruk av disposisjonsfondet.
3) Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors prosjektplan.
4) Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Sak 08/19 Oppsummering besøk sentraladministrasjonen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
15.01.2019
12.03.2019

Saknr
02/19
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten nærmere forslag til vedtak

Behandling:
Det ble fremmet slikt omforent forslag:
Saken utsettes til neste møte
Enstemmig

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Behandling:
Det ble fremmet slikt omforent forslag:
1. Notatet tas til orientering
2. Kontrollutvalget i neste møte gjennomfører en samtale med ordfører om
hovedinntrykket etter besøket.
Enstemmig
Vedtak:
1. Notatet tas til orientering
2. Kontrollutvalget i neste møte gjennomfører en samtale med ordfører om
hovedinntrykket etter besøket.

Sak 09/19 Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
12.03.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune til orientering.

Sak 10/19 Referatsaker 12.03.19
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
12.03.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering

Behandling:
Folkehelseprofil 2019 Flatanger ble lagt frem i møtet.
Det ble fremmet slikt tilleggsforslag:
Rådmannen, eller den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om
kommunens gjennomgang av egne rutiner i lys av Tolgasaken.
Enstemmig
Vedtak:
1. Referatene tas til orientering
2. Rådmannen, eller den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om
kommunens gjennomgang av egne rutiner i lys av Tolgasaken.

