
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune 
 
Arkivsak: 22/267 
Møtedato/tid: 24.11.2022 kl 09:00 – 11.30 
Møtested: Kommunestyresalen, miljøbygget 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Leknes, leder  
Martin Klocke  
Håvard Haarstadstrand 
      

      

 
Forfall: 
Susann Aagård Skotnes 
Maren Nordhus 

 

Svein Gøran Halmøy  
  
   

  
 

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA, sak 22 og 23/22 
Rune Strøm, rådmann, sak 22 og 23/22 
Lovise Angen, oppvekstsjef, sak 22/22 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens forebyggende innsats og oppfølging 

av barn og unge med utvidet risiko for rus og psykiske lidelser. 
23/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse, -beboere og kommunale 

tjenester 
24/22 Referatsaker 
25/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens forebyggende 
innsats og oppfølging av barn og unge med utvidet risiko for rus og 
psykiske lidelser. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 24.11.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten “Kommunens innsats for barn 
og unge med utvidet risiko for rus og psykiske lidelser”. 
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten “Kommunens innsats for barn og unge 
med utvidet risiko for rus og psykiske lidelser” til orientering. 
 2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger:  
 
- Effektivisere arbeidet med å konkretisere strategier, mål og tiltak for å det systematisk 
forebygge, fange opp og følge opp barn og unge med utsatt risiko for rus og psykiske lidelser 
- Sørge for å få på plass løsning for kommunepsykolog 
- Følge opp barneverntjenesten  
 
3) Kommunestyret ber rådmannen innen 01.09.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på 
hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp 
  
  
Behandling: 
Ølnes presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag: 

- Revisor skal presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret. 
- Pkt. vedr. kommunepsykolog endres til: Arbeide videre for å få på plass løsning for 

kommunepsykolog  
 

Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten “Kommunens innsats for 

barn og unge med utvidet risiko for rus og psykiske lidelser”. 
2. Revisor skal presentere rapporten når den skal behandles i kommunestyret. 
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten “Kommunens innsats for barn og unge 
med utvidet risiko for rus og psykiske lidelser” til orientering. 
 2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger:  
 
- Effektivisere arbeidet med å konkretisere strategier, mål og tiltak for å det systematisk 
forebygge, fange opp og følge opp barn og unge med utsatt risiko for rus og psykiske lidelser 
- Arbeide videre  for å få på plass løsning for kommunepsykolog 
- Følge opp barneverntjenesten  
 
3) Kommunestyret ber rådmannen innen 01.09.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på 
hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp 
  
  
 



 
Sak 23/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse, -beboere 
og kommunale tjenester 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 24.11.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak: 

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

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger: 
•           
•   

      3. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte i mars 2023. 
 
Behandling: 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag: 

1) Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på “fritidsbebyggelse, -beboere og 
kommunale tjenester” 

2) Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger: 
• Har kommunen oversikt over fritidsbeboere og deres behov for kommunale tjenester? 

• Er kommunens tjenester dimensjonert for antall fritidsbeboere, ressurser, spesielt 
helse- og omsorg, og tekniske tjenester 

• Greier kommunen å følge opp bygningskontroll m.v., lovkrav, vedr. fritidsbebyggelse? 
• Kommunal vannforsyning, kapasitet til fritidsboliger? 
• Kommunens inntekter vedr. fritidseiendommer 
• Med fritidsbeboere menes også de som oppholder seg i kommunen på camping, 

apartemens, utleiehytter, turister m,v. 
• Brann og redning, risiko og kostnader m.v. vedr, fritidsbeboere 
• Frivillighetens bidrag vedr. Fritidsbeboere  

 
3) Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte i mars 2023. 

 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
      
Vedtak: 
 

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

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger: 
• Har kommunen oversikt over fritidsbeboere og deres behov for kommunale tjenester? 

• Er kommunens tjenester dimensjonert for antall fritidsbeboere, ressurser, spesielt 
helse- og omsorg, og tekniske tjenester 

• Greier kommunen å følge opp bygningskontroll m.v., lovkrav, vedr. fritidsbebyggelse? 
• Kommunal vannforsyning, kapasitet til fritidsboliger? 
• Kommunens inntekter vedr. fritidseiendommer 
• Med fritidsbeboere menes også de som oppholder seg i kommunen på camping, 

apartemens, utleiehytter, turister m,v. 
• Brann og redning, risiko og kostnader m.v. vedr, fritidsbeboere 
• Frivillighetens bidrag vedr. Fritidsbeboere  



 
3. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte i mars 2023. 

 
 
Sak 24/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 24.11.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak:  
Referatene tas til orientering 
  
 
Behandling: 
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: 

- Presentasjon fra barnevernstjenesten. 
- Protokoll repr.skap MNA 02.11.22 
- NKRF Kontrollutvalgskonferanse 01.- 02.23 
- Protokoll repr.skap NT Krisesenter IKS 08.11.22 

 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
 
 
Sak 25/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Flatanger kommune 24.11.2022 25/22 

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


	Sakliste:

