Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Møtedato/tid:

14.06.2011 kl. 17:00 – 18:40

Møtested:

Formannskapssalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Gunnar Lohse leder
Per –Arild Lyng
Arild Øyan
Mary Dahl
Tove Grendstad (Via telefonlinje)

Forfall:

Ingen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Arvid Hanssen,

Saker til behandling:

014/11 - 019/11

Arkivsak:

11/200

KonSek

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
014/11
015/11
016/11
017/11
018/11
019/11

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2011
Referatsaker til møte 14.06.2011
Vesentlighet - selskapskontroll
Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i valgperioden 2007-2011.
Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune.
Eventuelt

Sak 014/11 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
03.05.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 03.05.2011 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen enstemmig vedtatt.
014/11 Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 03.05.2011 godkjennes.

Sak 015/11 - Referatsaker til møte 14.06.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble tatt opp:
1. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Vurdering av
interkommunalt samarbeid, behandlet i sak 20/2011den 30.05.2011.
2. Høringsnotat fra KRD om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover
(egenkontrollen i kommunene m.m) Eget dokument utsendt.
3. Orientering fra årsmøte til Forum for kontroll og tilsyn og kontrollutvalgssamling 78.juni.
4. Årsmelding 2010 fra Forum for kontroll og tilsyn.
5. Årsberetning 2010 for KonSek Midt-Norge IKS.(KonSek)
6. Protokoll fra representantskapet til KonSek 29.04.2011
7. Årsberetning 2010 for Revisjon Midt-Norge IKS. (RMN)
8. Rapport fra representantskapet til RMN 18.05.2011.
9. Rapport fra representantskapet til Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA) den xx
2011.
10. Rapport fra generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 30.05.2011.

Sekretariatet og kontrollutvalgets medlemmer orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

015/11 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 016/11 - Vesentlighet - selskapskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av
kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av
valgperioden.
Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte sekretariatets foreløpige vurderinger og kom med synspunkter.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
016/11 Vedtak:
Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av
kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av
valgperioden.

Sak 017/11 - Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i
valgperioden 2007-2011.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapport for utvalgets virksomhet i
valgperioden 2007-2011 til kommunestyret. Rapporten legges fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden
2007-2011 til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget sluttet seg til administrasjonens utkast til rapport. Utvalget mener at
rapporten også kan gi nyttige innspill inn mot nytt kontrollutvalg og nytt kommunestyret når
det gjelder kontrollutvalgets oppgaver og tilsynsansvar.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

017/11 Vedtak:
Kontrollutvalget legger frem rapport for utvalgets virksomhet i
valgperioden 2007-2011 til kommunestyret. Rapporten legges fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden
2007-2011 til orientering.

Sak 018/11 - Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte gjeldende retningslinjer, vedtatt av kommunestyret i sak 22/06 den
29.05.2006. Det var enighet om å foreta en endelig vurdering av forslag til endringer i
retningslinjene på kontrollutvalgets siste møte i valgperioden, den 30.08.11.
Foreløpige endringer som kontrollutvalget ønsker å innarbeide i retningslinjene:
Kontrollutvalget møter åpnes for publikum og presse, som øvrige utvalg i kommunen. Videre
ønsker utvalget et nytt strekpunkt i § 6 i retningslinjene om at kontrollutvalget vil arbeide for
å sikre at kommunen blir drevet i tråd med lover og forskrifter.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak med forslag til revidering av retningslinjene for
kontrollutvalget i Malvik kommune på neste møte.
018/11 Vedtak:
Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak med forslag til revidering av retningslinjene for
kontrollutvalget i Malvik kommune på neste møte.

Sak 019/11 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Protokoll
Ingen saker behandlet.

Møtedato
14.06.2011

