
SAKER TIL OPPFØLGING  2022 – FLATANGER  KONTROLLUTVALG 
Dato Sak – nr og tittel Vedtak Oppfølging Merknad 
20.01. 4/22 – Kontrollutvalgets 

årsrapport 2021 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 
2021 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak: 
 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til 
orientering 

Behandlet av 
kommunestyret febr. 22 

 

04.05. 08/22 - Kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetning  2021 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap 
og årsberetning 2021. 

2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til behandlingen av kommunens 
årsregnskap og årsberetning. 

Behandlet av 
kommunestyret juni 22  

 

14.09. 13/22 – Budsjett for 
kontrollarbeidet 2023 

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til 
Revisjon Midt-Norge SA,  
slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 
for kontrollarbeidet i Flatanger kommune med en total 
ramme på kr 665.000.-.  
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære 
ressursbehov i kontrollsammenheng.  
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i 
samsvar med § 2 i forskrift  
om kontrollutvalg og revisjon 

Oversendt rådmannen 
15.09.22, jfr. forskriften. 

 

02.11. 19/22 – Kontrollutvalgets 
årsplan 2023 

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. 

Oversendt 
kommunestyret til 
orientering 03.11.22 

 

24.11. 22/22 – 
Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kommunens forebyggende  
innsats og oppfølging av barn 
og unge med utvidet risiko for 
rus og  
psykiske lidelser 

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. 

Oversendt 
kommunestyret til 
behandling 

 



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 

 


