Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Møtedato/tid:

09.04.2014 kl. 17:00 – 18:35

Møtested:

Rådhuset, møterom 223.

Møtende
medlemmer:

Per Walseth, leder
Kerstin Leistad
Gunnar Lohse

Forfall:

Per-Arild Lyng

Møtende
varamedlemmer:

Øystein Sneisen, vara for Per-Arild Lyng
Ivar Anderskog, vara for P.Walseth i sak 21.

Andre møtende:

Ordfører (Sak 19-22)
Rådmann (Sak 19-22)
Torbjørn Brandt, KonSek Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

019/14 - 026/14

Arkivsak:

14/54

Saksliste
019/14
020/14
021/14
022/14
023/14
024/14
025/14
026/14

Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møter 10.3.14.
Selskapskontroll av Trønderenergi.
Revisjonsrapport: Malvik kommunes engasjement i
biogasselskapet.
Renseanlegg Nygården - spørsmål om kommunal
saksbehandling.
Prosjektplan - forebyggende innsats barn og unge.
Samarbeid om kontroll og tilsyn i Værnesregionen - innspill til
diskusjon.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 09.04.2014.
Eventuelt.

Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste.
Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 19-21-20-22-23-24-25-26.

Sak 019/14 - Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møter
10.3.14.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte kl 14.00 den 10.3.14 godkjennes.
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte kl 16.00 den 10.3.14 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte kl 14.00 den 10.3.14 godkjennes.
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte kl 16.00 den 10.3.14 godkjennes.

Sak 020/14 - Selskapskontroll av Trønderenergi.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer
kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og
god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen avklarer motsetningene i
eierskapsmeldingen før den legges fram for kommunestyret til ny
behandling.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til
orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer
kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og
god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen avklarer motsetningene i
eierskapsmeldingen før den legges fram for kommunestyret til ny
behandling.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til
orientering.

Sak 021/14 - Revisjonsrapport: Malvik kommunes engasjement i
biogasselskapet.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret er kritisk til Malvik kommunes utøvelse av eierskapet i
biogasselskapet.
2. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god
eierstyring kan ivaretas best mulig.
3. Kommunestyret ber rådmannen påse at regler for protokollføring og
arkivering følges.
4. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om tiltak for å
styrke eierstyringen.
5. Kommunestyret forventer at rådmannen etterlever regelverket om
forbudet mot offentlig støtte.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten og opplysningene fra høringen til
orientering.

Protokoll
Leder i kontrollutvalget Per Walseth er styreleder i Malvik Næringsbygg AS. Han
fratrådte under behandlingen av saken. (Forvaltningslovens § 6) I hans sted
tiltrådte Ivar Andersskog.

Gunnar Lohse ble enstemmig valgt som møteleder ved behandling av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret er kritisk til Malvik kommunes utøvelse av eierskapet i
biogasselskapet.
2. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god
eierstyring kan ivaretas best mulig.
3. Kommunestyret ber rådmannen påse at regler for protokollføring og
arkivering følges.
4. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om tiltak for å
styrke eierstyringen.
5. Kommunestyret forventer at rådmannen etterlever regelverket om
forbudet mot offentlig støtte.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten og opplysningene fra høringen til
orientering.

Sak 022/14 - Renseanlegg Nygården - spørsmål om kommunal
saksbehandling.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

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
Leder i kontrollutvalget, Per Walseth, påpekte at vedtak i ARESAM i sak 48/12
ikke er fulgt opp av administrasjonen, da klage ikke er oversendt fylkesmannen.
Walseth ønsket avklaring på saksgangen, da kommunen ervervet tomt til
renseanlegg før endelig vedtak om plassering er vedtatt.
Rådmann og ordfører orienterte og svarte på spørmål. Rådmannen presiserte at
erverv av tomt før endelig vedtak om plassering av renseanlegg skyldes
manglende administrativ kvalitetssikring før ordfører signerte kjøpekontrakt.
Rådmannen tok ansvaret for manglende kvalitetssikring i forbindelse med
ervervet.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt.
1. Kontrollutvalget er kritisk til at administrasjonen overprøver et politisk
vedtak i ARESAM.
2. Kontrollutvalget er kritisk til administrasjonen behandling av erverv av
tomt.
3. Rådmannen bør påse at avtaler som forelegges ordfører er kvalitetssikret
og bør se på rutinene for overlevering fra administrasjonen til ordfører.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget er kritisk til at administrasjonen overprøver et politisk
vedtak i ARESAM.
2. Kontrollutvalget er kritisk til administrasjonen behandling av erverv av
tomt.
3. Rådmannen bør påse at avtaler som forelegges ordfører er kvalitetssikret
og bør se på rutinene for overlevering fra administrasjonen til ordfører.

Sak 023/14 - Prosjektplan - forebyggende innsats barn og unge.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.

Sak 024/14 - Samarbeid om kontroll og tilsyn i Værnesregionen innspill til diskusjon.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget er positiv til at det gjennomføres et felles møte mellom
representanter for kontrollutvalgene i Værnesregionen høsten 2014.
2. Endelig møtetidspunkt og dagsorden fastsettes før 1.juli 2014.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget er positiv til at det gjennomføres et felles møte mellom
representanter for kontrollutvalgene i Værnesregionen høsten 2014.
2. Endelig møtetidspunkt og dagsorden fastsettes før 1.juli 2014.

Sak 025/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 09.04.2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.04.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet.
1. Kommunestyrets behandling av sak 20/14: Forvaltningsrevisjonsrapport
Barnevern, den 24.3.14.
2. Kommunestyrets behandling av sak 21/14: Årsmelding 2013 for
kontrollutvalget i Malvik kommune.
3. Påmelding til kontrollutvalgskonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og
Tilsyn 3.-og 4.6.14.
4. Uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.3.14 om
kommunestyrets vedtakskompetanse.
Vedrørende pkt 3:
Per-Arild Lyng og Gunnar Lohse deltar på konferansen og årsmøtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 026/14 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
09.04.2014

Protokoll
Ingen saker ble fremmet.

