
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Flatanger kommune 
Arkivsak: 21/92 

Møtedato/tid: 10.03.2021 kl. 09:00 
Møtested: Fjernmøte - Teams 

 
 
MERK: Møtet avholdes som fjernmøte på Teams. 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
 
 
Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
07/21 Orientering fra administrasjonen 
08/21 Referatsaker mars 2021 
09/21 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Einar Sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
Steinkjer, 01.03.2021 
 
 
Kari Leknes (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Einar Sandlund/s/ 
Seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag IKS 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
 



  
Orientering fra administrasjonen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 10.03.2021 07/21 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/110 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 
 
Saksopplysninger 
Rådmannen, eller de han bemyndiger, er innkalt til kontrollutvalget for å gi en orientering om 
status og utfordringer tjenestekjøp barnevern. 
 
Vurdering 
Om ikke kontrollutvalget ut fra den informasjon som gis bestemmer noe annet, anbefales det 
å ta den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
 



  
Referatsaker mars 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 10.03.2021 08/21 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/93 - 23 
 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 
 
Vedlegg 
Flatanger kst. vedtak - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
Kan jeg få utlevert rådmannens powerpoint 
Den folkevalgte avgjør selv hvor hun vil møte ved møtekollisjon mellom kommune og fylke 
Kan man kreve at spørretimen gjøres skriftlig 
Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021 
FKT fagkonferansen og årsmøte 2021 
NKRF  Kontrollutvalgskonferanse 2021 
 
Saksopplysninger 
Det kan bli fremlagt ytterligere referater i møtet. 
 
Vurdering 
Referatene anbefales tatt til orientering 
 
 
 
 



 

Flatanger kommune 
Sentraladministrasjonen 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr 
Lauvsneshaugen 25  74221100 Bank: 44090700089 
7770 FLATANGER  Telefaks Skatt:  
E-post:    Org.nr   
postmottak@flatanger.kommune.no    

 

Konsek - Einar Sandlund 
 
   
 
 

 

Melding om vedtak 
 
 

Vår ref:   Deres ref Saksbehandler Dato 
2020/325-16  Rune Strøm 12.02.2021 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, 
 
Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 11.02.2021: 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet. 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering 
 
 
 
 
Vår ref. 2020/325–16 bes oppgitt ved henvendelse 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Stamnes Hågensen 
Sekretær 
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Kan jeg få utlevert rådmannens powerpoint-presentasjon? 
Kommunal Rapport 25.01.2021, Bernt svarer 
 
For å informere politikerne i kommunestyret bruker rådmannen ulike presentasjoner. Er disse 
presentasjonene saksdokumenter? 
 
SPØRSMÅL: For en tid tilbake la kommunalsjefene og kommunedirektøren fram foreløpige 
budsjett-tall. Det er vanlig at de da bruker presentasjoner. Kan pressen kreve å få disse 
utlevert? 
 
SVAR: Spørsmålet her er hvilken status slike presentasjoner skal anses å ha i den 
kommunale saksbehandlingen. Er dette en del av en muntlig orientering i møtet, eller er det 
saksdokumenter? Jeg mener det siste må være riktig. Administrasjonen har her laget 
dokumenter med viktig informasjon til de folkevalgte, må da ha plikt til å gjøre disse 
tilgjengelig både for disse og for allmennheten. 
 
For kommunestyret følger dette forutsetningsvis av bestemmelsen i kommuneloven § 11–
3 første avsnitt om at «dokumentene i saken» skal følge innkallingen til kommunestyret. I 
dette ligger at informasjon til kommunestyret om saker som skal behandles her, som 
alminnelig regel skal gis i skriftlig form, både for klarhets skyld og for eventuelle senere 
reaksjoner, jf. bestemmelsene i § 14–5 om kommunedirektørens plikt til å rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med årsbudsjettet, og 
kommunestyrets plikt til å endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav 
om balanse. 
 
For allmennheten følger kravet om innsyn av at slike presentasjoner må anses som 
«dokument» etter definisjonen i offentleglova § 4 første avsnitt – «ei logisk avgrensa 
informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, 
overføring eller liknande», og dermed også et «saksdokument» etter samme bestemmelses 
andre avsnitt – «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som 
organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet». 
 
Når presentasjonen legges fram for kommunestyret i møtet på denne måten, mister den sin 
karakter av internt saksdokument i administrasjonen som kan unntas fra innsyn, 
se offentleglova § 16 første avsnitt, bokstav a, der det fremgår at unntaket for interne 
arbeidsdokumenter i §14 ikke gjelder «saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt eller 
fylkeskommunalt folkevalt organ». 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-5
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A716
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A714


 
Den folkevalgte avgjør selv hvor hun vil møte ved 
møtekollisjon mellom kommune og fylke 
Kommunal Rapport 18.01.2021, Bernt svarer 
 
SPØRSMÅL: Hvis en folkevalgt er medlem både i kommunestyret og fylkestinget, og 
møtene i disse organene kolliderer. Hvor har hun da plikt til å møte? Kan noen gi regler om 
dette? 
 
SVAR: I kommuneloven § 8–1 er det fastsatt at «Medlemmer av et kommunalt eller 
fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig 
forfall». 
 
Møtekollisjon mellom to organer innebærer altså at den folkevalgte har «gyldig forfall» i ett av 
disse. Vi har ingen regel i loven om dette, og regelen må da klart nok være at i og med at 
kommunestyre og fylkesting er likeverdige organer, vil det være opp til den folkevalgte selv å 
bestemme hvor hun vil møte opp, og hvor hun vi melde forfall. 
 
Dette da i motsetning til det som gjelder der kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgte 
også er medlem av Stortinget. 
 
Verken kommunestyret eller fylkestinget kan gi regler om dette. Det ville i så fall være en 
inngrep i virksomheten til det andre folkevalgte nivået. Det eneste kommunestyret eller 
fylkestinget kan gi slike regler om, er situasjoner der det er kollisjon mellom møter i deres 
egne organer. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-1


Kan man kreve at «spørretimen» gjøres skriftlig? 
Kommunal Rapport 01.02.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige? 
 
SPØRSMÅL: Kan pressen kreve at spørsmål i spørretimen og svar på disse spørsmålene 
blir gitt skriftlig? Da vil det være mulig å publisere dem. 
 
SVAR: Bestemmelsen i kommuneloven § 11–2 siste avsnitt om spørsmål inneholder ingen 
regler om skriftlighet. 
 
Her fastslås bare at «Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som 
ikke står på sakslisten». Dette er da en bestemmelse om noe som gjøres i møtet, og da 
forutsetningsvis muntlig fra begge sider. 
 
En «spørretime» må ses som et supplement til denne regelen, noen ganger med 
bestemmelser om frist for innsending av spørsmål, og disse vil da bli offentlige dokumenter. 
Hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, er det imidlertid opp til administrasjonen 
eller ordfører om svar skal gis muntlig eller skriftlig – og slike regler avskjærer ikke det 
enkelte medlem fra å stille muntlige spørsmål i møtet. 
 
Men som alminnelig regel vil det være adgang til å gjøre lyd- eller bildeopptak fra åpne 
møter, se kommuneloven § 11–5. Man skal da be møteleder om tillatelse til dette, men så 
lenge ikke dette medfører forstyrrelse av forhandlingene i møtet, i praksis ved rigging av 
teknisk utstyr, kan hun ikke nekte dette. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5


Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021 
 

NKRF - Kontrollutvalgskonferanse 2021 21. – 22.04.2021 (digital) 
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021 

Påmeldingsfrist 8. april 

 

FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01. - 02.06.2021 Ålesund (kan bli digital) 
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 
Påmeldingsfrist 6. april 

 

Konsek Trøndelag - Samling for kontrollutvalg 28.10.2021 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 

Fra/til 21.4—22.4 

Påmeldingsfrist 8.4 

Pris Kr 2 900 (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 pr. dag (kr 2 300 for 
ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor 
sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som 
er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt 
lenke for pålogging til konferansen. 

Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l. 

Varighet 21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00 
 

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil 
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til 
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og 
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi? 

Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stolenberg, assisterende helsedirektør Espen 
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og 
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i en 
helt spesiell situasjon. 

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen 
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et 
øyeblikk? 

Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om. 

Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh Ali, 
som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, 
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal 
sektor. 

 



 

Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni 

FKT planlegger med at den årlige fagkonferansen og årsmøtet arrangeres som en fysisk 
samling. Alternativet er å lage en digital produksjon som strømmes/sendes direkte til 
deltakerne. Deltakeravgiften vil da blir betraktelig redusert. Opplysninger om eventuelle 
endringer  legges ut fortløpende. 

Scandic Parken, Ålesund 

Om programmet: 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner konferansen og det er naturlig at hun 
vil komme inn på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon 

• Vi satser på noe gjenbruk fra programmet fra juni 2020, blant annet om roller og 
rolleforståelse i den kommunale egenkontrollen.  Innlederne er fra fylket: ordfører, 
kommunedirektør og kontrollutvalgsleder. 

• Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys 
• Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært 

omtalt i media 
• Eierskapskontroll og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 

(Hele programmet blir lagt ut her når det er klart) 

Om årsmøtet 

Kveldsprogrammet 

Godt gjemt i en av de få bydelene av Ålesund sentrum som overlevde bybrannen i 1904, 
i en oase av byhistoriske bygninger – i en nedlagt tranfabrikk i Molovegen, finner vi 

https://parkenhotel.no/
https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2021/


Teaterfabrikken. Du kan glede deg til en utflukt til teaterfabrikken “Fabrikken med kultur 
på samlebåndet”.  Her skal vi oppleve Serveringsteateret 

Konferanseavgift: 

• Kr 6 900, (Ikke medlem kr 7 300) 
• Kr 5 500 uten overnatting (Ikke medlem kr 5 900) 
• Ekstra overnatting fra 31. mai -1. juni 2021: Kr 1 395 

Påmelding innen 6. april 

 

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 

 

 

https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/serveringsteateret
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


 

Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni 

FKT planlegger med at den årlige fagkonferansen og årsmøtet arrangeres som en fysisk 
samling. Alternativet er å lage en digital produksjon som strømmes/sendes direkte til 
deltakerne. Deltakeravgiften vil da blir betraktelig redusert. Opplysninger om eventuelle 
endringer  legges ut fortløpende. 

Scandic Parken, Ålesund 

Om programmet: 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner konferansen og det er naturlig at hun 
vil komme inn på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon 

• Vi satser på noe gjenbruk fra programmet fra juni 2020, blant annet om roller og 
rolleforståelse i den kommunale egenkontrollen.  Innlederne er fra fylket: ordfører, 
kommunedirektør og kontrollutvalgsleder. 

• Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys 
• Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært 

omtalt i media 
• Eierskapskontroll og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 

(Hele programmet blir lagt ut her når det er klart) 

Om årsmøtet 

Kveldsprogrammet 

Godt gjemt i en av de få bydelene av Ålesund sentrum som overlevde bybrannen i 1904, 
i en oase av byhistoriske bygninger – i en nedlagt tranfabrikk i Molovegen, finner vi 

https://parkenhotel.no/
https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2021/


Teaterfabrikken. Du kan glede deg til en utflukt til teaterfabrikken “Fabrikken med kultur 
på samlebåndet”.  Her skal vi oppleve Serveringsteateret 

Konferanseavgift: 

• Kr 6 900, (Ikke medlem kr 7 300) 
• Kr 5 500 uten overnatting (Ikke medlem kr 5 900) 
• Ekstra overnatting fra 31. mai -1. juni 2021: Kr 1 395 

Påmelding innen 6. april 

 

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 

 

 

https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/serveringsteateret
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 

Fra/til 21.4—22.4 

Påmeldingsfrist 8.4 

Pris Kr 2 900 (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 pr. dag (kr 2 300 for 
ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor 
sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som 
er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt 
lenke for pålogging til konferansen. 

Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l. 

Varighet 21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00 
 

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil 
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til 
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og 
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi? 

Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stolenberg, assisterende helsedirektør Espen 
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og 
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i en 
helt spesiell situasjon. 

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen 
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et 
øyeblikk? 

Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om. 

Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh Ali, 
som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, 
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal 
sektor. 

 



  
Godkjenning av protokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 10.03.2021 09/21 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/92 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 
 
Saksopplysninger 
Protokollen gjennomgås i møtet. 
 
Vurdering 
Protokollen anbefales godkjent. 
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