
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune 
 
Arkivsak: 20/412 
Møtedato/tid: 05.11.2020 kl 09:00 – 13.15 
Møtested: Miljøbygget, sal II 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Leknes  
Svein Gøran Holmøy  
Fredrik Dahle Klocke  
Maren Nordhus  
       
  
Forfall: 
Susann Aagård Skotnes 
Håvard Haarstadstrand 
Rolf Haugsbakk 
 

 

  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA, sak 22-23/20, på Teams 
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 22-24/20, på Teams 
Rune Strøm, Rådmann, sak 22/20 
Liv I. Brønstad, helse- og omsorgsjef, sak 22/20 
Halvard Rørstad, teknisk sjef, sak 22/20 
Lovise Angen, Oppvekstsjef, sak 22/20 
Anastasia Doroshyna, kultursjef, sak 22/20 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/20 Orientering fra administrasjonen 
23/20 Rapport faktaundersøkelse - ordfører sin kontakt med vindkraftmotstandere 
24/20 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v. 
25/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 
26/20 Referatsaker november 20 
27/20 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 22/20 Orientering fra administrasjonen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
Behandling: 
Helse- og omsorgsjef, teknisk sjef,rådmann, kultursjef  og oppvekstsjef orienterte hhv. om: 

· Lovverk/forskrifter, status, ressurser og utfordringer psykisk helsevern/rus 
· Status fremdrift planlegging, drift og utfordringer utearealer skole og barnehage 
· Status, ressurser og utfordringer kulturtilbud barn og unge 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
 
Sak 23/20 Rapport faktaundersøkelse - ordfører sin kontakt med 
vindkraftmotstandere 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget tar faktaundersøkelse datert 09.10.20 til orientering 
2. Kontrollutvalget anbefaler at utfordringer undersøkelsen viste tas med i 

folkevalgtopplæringen og arbeidet med etikk og varsling. 

 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Nestvold presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak pkt. 3: 
 Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 30.06.21 fra ordfører og rådmann på 
hvordan pkt. 2 i vedtaket er fulgt opp. 

 
Enstemmig med tillegg vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar faktaundersøkelse datert 09.10.20 til orientering 
2. Kontrollutvalget anbefaler at utfordringer undersøkelsen viste tas med i 

folkevalgtopplæringen og arbeidet med etikk og varsling. 
3.  Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 30.06.21 fra ordfører og rådmann 

på hvordan pkt. 2 i vedtaket er fulgt opp. 
 
 
Sak 24/20 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 24/20 

 
 



Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas orientering 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Pettersen orienterte om revisjonsstrategi, revisjonens 
arbeid med årsregnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas orientering 

 
 
Sak 25/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 25/20 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt tilleggsforslag pkt. 1: 

- Møte 13.01 flyttes til 21.01. 
- Orientering den 21.01. om kommunens helsesykepleiertjeneste på status, 

ressurser og utfordringer  vedr. nyfødte, familie, barnehage, skolehelsetjeneste, 
psykisk helse barn og ungdom  

 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021 
med slike endringer: 

• Møte 13.01 flyttes til 21.01. 
• Orientering den 21.01. om kommunens helsesykepleiertjeneste på status, 

ressurser og utfordringer  vedr. nyfødte, familie, barnehage, 
skolehelsetjeneste, psykisk helse barn og ungdom  

2.   Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Sak 26/20 Referatsaker november 20 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Kst.vedtak sak 53/20, fjernmøter i kontrollutvalget mv., ble delt ut i møtet. 
Kst.vedtak sak 55/20, plan eierskapskontroll 2020-24., ble delt ut i møtet. 
 
 
 



Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 27/20 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 05.11.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak 
Protkollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protkollen gjenomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protkollen godkjennes 

 
 
 
 
 


	Sakliste:

