Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Møtedato/tid:

04.03.2014 kl. 17:00 – 21:45

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen.

Møtende
medlemmer:

Per-Arild Lyng, nestleder og møteleder
Kerstin Leistad
Gunnar Lohse

Forfall:

Per Walseth, leder
Tove Grendstad

Møtende
varamedlemmer:

Ivar Andersskog, vara for Walseth
Ingvald Solbakken, vara for Grendstad

Andre møtende:

Ester Sandtrø, komunalsjef (Sak10)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 10 og
deler av sak 13)
Torbjørn Brandt, KonSek Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

008/14 - 014/14

Arkivsak:

14/34

Saksliste
008/14
009/14
010/14
011/14
012/14
013/14
014/14

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 30.1.2014.
Renseanlegg Nygården - spørsmål vedrørende kommunal
saksbehandling.
Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - Malvik kommune.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.3.2014.
Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Malvik kommune.
Forberedelse til høring
Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10-13-8-9-11-12-14.

Sak 008/14 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
30.1.2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 009/14 - Renseanlegg Nygården - spørsmål vedrørende
kommunal saksbehandling.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen fra Tove
Lofthus nå, da saken vedrørende plassering av renseanlegg fortsatt er
under behandling i Malvik kommune.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og
oversende særutskrift av saken til Tove Lofthus.

Protokoll
Rådmannen hadde ikke anledning til å delta i møtet.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Saken utsettes.
2. Rådmannen innkalles til møtet 9.april for å redegjøre om kommunens
håndtering av saken om plassering av renseanlegg og status for arbeidet.

Vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Rådmannen innkalles til møtet 9.april for å redegjøre om kommunens
håndtering av saken om plassering av renseanlegg og status for arbeidet.

Sak 010/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - Malvik
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning og legger
saken frem for kommunerstyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten som et innspill i
kvalitetssikringsarbeidet innen barnevernet.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2014 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt
opp og brukt.

Protokoll
Forvaltningsrevisor Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om
rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunalsjef Ester
Sandtrø svarte på spørsmål og orienterte om arbeidet innen barnevernet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning og legger
saken frem for kommunerstyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten som et innspill i
kvalitetssikringsarbeidet innen barnevernet.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2014 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt
opp og brukt.

Sak 011/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 4.3.2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Møtedato
04.03.2014

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Gardermoen 5.og 6.februar
2014. Nestleder deltok.
2. Politikeres innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger, (Kommunal rapport
10.2.14)
3. Kontrollrapport 2013 – skatteoppkreverfunksjonen for Malvik kommune.
4. Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan forebyggende innsats barn
og unge. Brev fra KonSek til Revisjon Midt-Norge IKS, datert 18.2.14.
5. Vurdering av møteplan kontrollutvalget. Behov for ekstra møte for
behandling av rapport og høring vedrørende biogasselskap?
Vedrørende pkt 5: Nytt møte i kontrollutvalget fastsettes til 9.4.14.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 012/14 - Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Malvik
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til
orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 013/14 - Forberedelse til høring
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar endelig liste over personer som inviteres til å delta
på høring. Kontrollutvalgssekretariatet varsler personene. Listen vedlegges
protokollen.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgssekretariatet ansvar for å utarbeide og
oversende endelig liste over spørsmål med bakgrunn i de signaler som ble
gitt i kontrollutvalgsmøtet.

Protokoll
Etter innspill fra Ivar Anderskog hadde KonSek i saksfremlegget vurdert hans
habilitet. Andersskog fratrådte. Et enstemmig kontrollutvalget (4 stemmer)
konkluderte deretter med at Anderskog er habil til å delta i behandlingen av
saken og gjennomføring av høring om Malvik kommunes engasjement i
biogasselskapet.
Kontrollutvalget gjennomgikk oversikt over personer som hadde fått
forhåndsvarsel fra sekretariatet om at de kunne bli innkalt til høring. Videre ble
innspill til spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet
gjennomgått.
Det var enighet i utvalget om følgende:
-

Det innkalles til et forberedende møte i kontrollutvalget mandag 10.3.14 kl
14.00 i kommunestyresalen.

-

I tråd med med møteplanen innkalles det til et møte i kontrollutvalget,
som gjennomføres som høring, mandag 10.3.14 kl 16.00. Møte holdes i
kommunestyresalen.

-

Det innkalles til et ekstra møte i kontrollutvalget onsdag 9.4.14.
Kontrollutvalget behandler da forvaltningsrevisjonsrapport om Malvik
kommunes engasjement i biogasselskapet og resultatet av høringen den
10.3.14, før saken oversendes til kommunestyret for behandling 28.4.14.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar endelig liste over personer som inviteres til å delta
på høring. Kontrollutvalgssekretariatet varsler personene. Listen vedlegges
protokollen.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgssekretariatet ansvar for å utarbeide og
oversende endelig liste over spørsmål med bakgrunn i de signaler som ble
gitt i kontrollutvalgsmøtet.

Sak 014/14 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
04.03.2014

VEDLEGG til protokoll sak 13/14 – Forberedelse til høring.
Forhåndsvarsel ble 21.2.14 sendt ut til personene nevnt nedenfor. Utvalget ble i
møtet enige om at det er ønskelig at alle deltar i høringen.
Navn
Terje Granmo
Randi Eikevik
Torstein Rønning**
Kristian Rolstad
Eiliv Elden
Erlend Solberg *
Ståle Gausen *
Leif Stråtveit ***
Anton Jensen *
Christopher Worsøe*
Steinar Sandgrind ***
O.M.Tronshart *
*Ønsker ikke å delta
** Kan besvare spørsmål skriftlig
*** Ikke svart

Verv
Ordfører Malvik Kommune/ tidl.
Styreleder Norsk Biodrivstoff AS
Tidl. Styreleder, Norsk Biodrivstoff AS
Tidl. daglig Leder, Norsk Biodrivstoff
AS
Rådmann, Malvik Kommune
Tidl. økonomi sjef, Malvik Kommune
Advokat for Norsk Biodrivstoff AS
Tidl. styremedlem, Norsk Biodrivstoff
AS
Tidl. styremedlem, Norsk Biodrivstoff
AS
Tidl. styremedlem, Norsk Biodrivstoff
AS
Tidl. styremedlem/Daglig leder, Norsk
Biodrivstoff AS
Tidl. styremedlem, Norsk Biodrivstoff
AS
Bjerkan Stav ANS

