Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Arkivsak:

14/45

Møtedato/tid:

10.03.2014, kl. 14:00

Møtested:

Rådhuset kommunestyresalen

Møtedeltakere:

Per-Arild Lyng, nestleder og møteleder
Kerstin Leistad
Tove Grendstad
Gunnar Lohse
Ivar Andersskog, vara for Per Walseth

Forfall:

Per Walseth

Andre møtende:

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge iKS
Torbjørn Brandt, KonSek Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Kopi:

Varamedlemmer, Per Walseth,ordfører, rådmann,
postmottak Revisjon Midt-Norge IKS (RMN), postmottak
Malvik kommune, Wenche Holt, RMN og Anna Ølnes RMN.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon 915 82
102, eller e-post: arvid hanssen@konsek.no
Varamedlemmer ut av de som er innkalt møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 7.3.14.

Per-Arild Lyng (sign.)
Nestleder av kontrollutvalget

Arvid Hanssen
Daglig leder, KonSek

Sakliste
015/14
016/14
017/14

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
04.03.2014.
Forberedelse til høringsmøte i kontrollutvalget 10.3.14 kl
16.00.
Eventuelt.

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 04.03.2014.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Møtedato
10.03.2014

Saksnr
015/14

Arvid Hanssen
14/45-1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Saksutredning

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget og ligger på KonSek sine
hjemmesider og er tilgjengelig på lesebrett. www.konsek.no

Forberedelse til høringsmøte i kontrollutvalget 10.3.14 kl 16.00.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Møtedato
10.03.2014

Saksnr
016/14

Arvid Hanssen
13/45-20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksutredning

Høringer gjennomføres i liten grad av kontrollutvalg i kommuner. Det er første
gang kontrollutvalget i Malvik innhenter informasjon gjennom å arrangere et
møte som en høring knyttet til en konkret sak. I tråd med ønske fra
kontrollutvalget har Malvik kommune lagt til rette for at høringen blir overført
direkte og deretter lagt tilgjengelig på kommunens hjemmesider, på samme
måte som for møter i kommunestyret.
Kontrollutvalget ønsket å ha et forberedende møte for å gjennomgå opplegg for
høringsmøte kl 16.00 den 10.3.14. Det er naturlig at kontrollutvalget tar stilling
til behov for å avlaste hovedutspørrer og fordele eventuelle oppgaver som må
utføres under høringen. Videre må utvalget avklare endelig spørsmålsliste og
tilpasse rekkefølge og tidsskjema i forhold til hvor mange som møter. Da
spørsmål er sendt ut så vidt sent kan utvalget også vurdere om det er ønskelig
med skriftlige svar etter høringsmøte, der dette er nødvendig.
Sekretariatet forutsetter at kontrollutvalget legger saksdokumenter som er
utsendt i tilknytning til høringsmøte, samt eventuelle ytterligere dokumenter som
er ettersendt, til grunn for diskusjon/gjennomgang i saken.

Eventuelt.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Arvid Hanssen
14/45-2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
10.03.2014

Saksnr
017/14

