Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Møtedato/tid:

06.11.2019 kl 09:00 – 13:00

Møtested:

Miljøbygget - sal II

Møtende medlemmer:
Kari Leknes
Fredrik Dahle Klocke
Maren Nordhus
Håvard Haarstadstrand
Forfall:
Susann Aagård Skotnes
Svein Halmøy

Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Mildrid Rømo; Revisjon Midt-Norge SA
Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge SA

Arkivsak: 19/249
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste
Sakliste:
Saksnr.
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19

Saktittel
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver m.v.
Orientering fra revisor
Kontrollutvalgets årsplan 2020
Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallselskap(MNA) IKS
Referatsaker
Godkjenning av protokoll

Sak 22/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver m.v.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
06.11.2019

Saknr
22/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:
Sekretær orienterte om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, samt besvarte spørsmål fra
utvalget.
Enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 23/19 Orientering fra revisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
06.11.2019

Saknr
23/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:
Revisor gikk i gjennom revisjonsstrategien for 2019, revisors oppgaver og besvarte
spørsmål fra kontrollutvalget.
Enstemmig.
Vedtak:
Den gitte informasjon tas orientering

Sak 24/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
06.11.2019

Saknr
24/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:
Det ble fremmet slikt endringsforslag:
Virksomhetsbesøk flyttes fra november til september og orientering fra rådmannen flyttes
fra september til november.
Enstemmig med endringsforslag

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020 med
endringer gjort i møtet.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 25/19 Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallselskap(MNA)
IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
06.11.2019

Saknr
25/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1.

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber om at anbefalinger vedr. eierskapskontrollen følges opp:
- Kommunen bør behandle eierskapsmeldingen og oppdatere denne i tråd med
kravene satt i ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019
- Eierrepresentantene må følge opp at innkallinger til representantskap med
sakliste sendes ut minst fire uker før møtet
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp følgende
anbefalinger vedr. Forvaltningsrevisjon MNA IKS:
· Selskapet bør bidra til at den samlede gebyrberegningen, som danner prisen til
abonnentene, synliggjøres
· Selskapet bør vurdere grunnlaget for differensiering av hytterenovasjonsgebyrene
· Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av søknader om fritak eller
redusert renovasjonsgebyr i alle kommuner i IKS-et
· Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av klager på vedtak om
fritak/reduksjon av gebyr i alle kommuner i IKS-et
· Kommunene og selskapet bør sammen arbeide for å skape dialog på tvers av
næringsliv, kommune og avfallsselskaper for å identifisere muligheter for å håndtere
avfall som en råvareressurs lokalt
4 . Det gis skriftlig tilbakemelding til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget innen
30.09.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.

Behandling:
Forvaltningsrevisor presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra utvalget.
Enstemmig
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber om at anbefalinger vedr. eierskapskontrollen følges opp:
- Kommunen bør behandle eierskapsmeldingen og oppdatere denne i tråd med
kravene satt i ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019
- Eierrepresentantene må følge opp at innkallinger til representantskap med
sakliste sendes ut minst fire uker før møtet
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp følgende
anbefalinger vedr. Forvaltningsrevisjon MNA IKS:
· Selskapet bør bidra til at den samlede gebyrberegningen, som danner prisen til
abonnentene, synliggjøres
· Selskapet bør vurdere grunnlaget for differensiering av hytterenovasjonsgebyrene
· Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av søknader om fritak eller redusert
renovasjonsgebyr i alle kommuner i IKS-et
· Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av klager på vedtak om
fritak/reduksjon av gebyr i alle kommuner i IKS-et
· Kommunene og selskapet bør sammen arbeide for å skape dialog på tvers av
næringsliv, kommune og avfallsselskaper for å identifisere muligheter for å håndtere
avfall som en råvareressurs lokalt
4 . Det gis skriftlig tilbakemelding til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget innen
30.09.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.

Sak 26/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
06.11.2019

Saknr
26/19

Møtedato
06.11.2019

Saknr
27/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering.

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 27/19 Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig.
Vedtak:
Protokollen godkjennes

