
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune 
 
Arkivsak: 22/239 
Møtedato/tid: 02.11.2022  kl 9:00 – 12.15 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Leknes, møteleder  
Susann Aagård Skotnes  
Martin Klocke  
Kjell Gunnar Lein    

 
Forfall: 

 

Maren Nordhus  
Håvard Haarstadstrand – ikke møtt 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, 
Heidi Galguften, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 16/22 
Lovise Angen, oppvekstsjef, sak 17/22 
Rune Strøm, rådmann, sak 17/22 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sakliste: 
 
Sak. nr. Sakstittel 
16/22 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors  

uavhengighetserklæring 
17/22 Oppsummering besøk Lauvsnes skole14.09.22 
18/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester 
19/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023 
20/22 Referatsaker november 22 
21/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 16/22 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors  
uavhengighetserklæring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 16/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til  
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 
  
Behandling: 
Galguften orienterte om sin uavhengighet og revisjonsstrategi 2022, 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 17/22 Oppsummering besøk Lauvsnes skole 14.09.22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 17/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar besøk og oppsummering av besøket til orientering 
  
Behandling: 
Kontrollutvalget oppsummerte besøket på Lauvsnes skole 14.09.22. Rådmann og 
oppvekstsjef var til stede under oppsummeringen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar besøk og oppsummering av besøket til orientering 
 
 
 
Sak 18/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse og 
kommunale tjenester 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 18/22 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på “fritidsbebyggelse og kommunale 
tjenester” 

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger: 
             - 
             -  
       3.  Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte i mars 2023. 
  



 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte bestilling av ny forvaltningsrevisjon. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag: 
Bestilling foretas i kontrollutvalgets neste møte, planlagt 24.11. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
      
Vedtak: 
Bestilling foretas i kontrollutvalgets neste møte, planlagt 24.11. 
 
 
 
Sak 19/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2023. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
  
Behandling: 
 
Det ble fremmet slikt omforent  forslag til nytt pkt. 2: 
 
På kommunens hjemmeside bør kontrollutvalget vises på linje med kommunestyre og 
formannskap, samt at utvalgets møtedatoer skal vises i møteplanen. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag 
 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2023. 
2. På kommunens hjemmeside bør kontrollutvalget vises på linje med kommunestyre og 
formannskap, samt at utvalgets møtedatoer skal vises i møteplanen. 
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Sak 20/22 Referatsaker november 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering 
  
Behandling: 
Enstemmig 
      
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
 
 
 



Sak 21/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 02.11.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak:  
Protokollen godkjennes 
  
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
 


	Sakliste:

