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Møtedato/tid: 03.11.2021 kl. 09:00 – 12.00 
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Møtende medlemmer: 
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Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 19/21 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 19/21 ble behandlet først. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
18/21 Referatsaker november 21 
19/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 

uavhengighetserklæring 
20/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 
21/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 18/21 Referatsaker november 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 03.11.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 19/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 03.11.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 

 
Behandling: 
Revisor presenterte revisjonsstrategien og orienterte om sin uavhengighet, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 

 
 
Sak 20/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 03.11.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
1.Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalget besøker Lauvsnes skole 1. tertial 2022.  
3. Kontrollutvalget ønsker i løpet av 1. halvår: 
 - En orientering fra rådmann, eller de han bemyndiger, om kommunens 
erfaringer/læringspunkter på egne  beredskapsplaner, og oppdatering av disse,  gjennom 
pandemien.  
- Orientering om  kommunens oppfølging av lovpålagte forurensningsmessige krav på 

vann- og avløpssektoren. 



 
4. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalget besøker Lauvsnes skole 1. tertial 2022.  
3. Kontrollutvalget ønsker i løpet av 1. halvår: 
 - En orientering fra rådmann, eller de han bemyndiger, om kommunens 
erfaringer/læringspunkter på egne  beredskapsplaner, og oppdatering av disse,  gjennom 
pandemien.  
- Orientering om  kommunens oppfølging av lovpålagte  forurensningsmessige krav på 

vann- og avløpssektoren. 
4. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 

 
 
Sak 21/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 03.11.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes  

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
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