Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Møtedato/tid:

25.04.2019 kl 11.00 - 12.30

Møtested:

Miljøbygget, møterom II

Møtende medlemmer:
Ronald Geving, sak 12-16/19
Susann Aagård Skotnes
Liv Vareide Lindseth
Martin Klocke, sak 11/19
Forfall:
Håvard Haarstadstrand

Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Lauritz Jessen, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA
Rune Strøm, rådmann, sak 12 og 13/19
Olav Jørgen Bjørlås, ordfører, sak 14/19
Arkivsak: 19/120
Merknader: Ingen merknad til innkalling og sakliste. Ronald Geving var inhabil i sak 11/19
og nestleder ledet møtet. Sak 14/19 ble behandlet først.
Sakliste:
Saksnr.
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Saktittel
Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens behandling av
søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging Innvordfjellet, ressurser
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018
Orientering fra administrasjonen
Oppfølging av besøk sentraladministrasjonen - samtale med ordfører
Referatsaker
Godkjenning av protokoll

Sak 11/19 Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens behandling
av søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging Innvordfjellet, ressurser
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i sak 07/19 og legger saken frem for kommunestyret
med slik endret 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 på inntil kr. 72.000.- dekkes ved bruk av
disposisjonsfondet og føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors eventuelle prosjektplan.
4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."

Behandling:
Ronald Geving stilte spørsmål om sin habilitet, jfr. Fvl. § 6 2. ledd. Han ble enstemmig
erklært inhabil. Nestleder Skotnes ledet møtet. Martin Klocke tok sete.
Det ble fremmet slikt omforent forslag 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 på inntil kr. 190.000.- dekkes ved bruk av
disposisjonsfondet og føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn.
3) Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors eventuelle prosjektplan.
4) Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."
Enstemmig
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i sak 07/19 og legger saken frem for kommunestyret med
slik endret 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 på inntil kr. 190.000.- dekkes ved bruk av
disposisjonsfondet og føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors eventuelle prosjektplan.
4 Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."

Sak 12/19 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Flatanger
kommunes årsregnskap 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,
for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering

Behandling:
Rådmannen og revisor orienterte hhv. om årsregnskap/årsberetning og revisjonen av
årsregnskapet.
Enstemmig
Vedtak:

1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Flatanger
kommunes årsregnskap 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,
for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3 Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering

Sak 13/19 Orientering fra administrasjonen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:
Rådmannen orienterte om kommunens gjennomgang egne rutiner i lys av Tolgasaken.
Enstemmig
Vedtak:
Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 14/19 Oppfølging av besøk sentraladministrasjonen - samtale med
ordfører
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Samtalen tas til orientering.

Møtedato
25.04.2019

Saknr
14/19

Behandling:
Kontrollutvalget gjennomførte en samtale med ordfører ut fra hovedinntrykket etter besøket i
sentraladministrasjonen 15.11.18.
Enstemmig
Vedtak:
Samtalen tas til orientering.

Sak 15/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
15/19

Møtedato
25.04.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 16/19 Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen opplest i møtet.
Enstemmig
Vedtak:
Protokollen godkjennes

