
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 20/69 

Møtedato/tid: 21.01.2020 kl 17:00-18:15 

Møtested: Formannskapssalen, Malvik rådhus 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer, møteleder  
Jahn Harry Kristiansen  
Aslaug Rustad  
Kirsti Hamre Nilsen  
Halvard Dahle  
 
 
Andre møtende: 
Carl-Jakob Midttun, Malvik kommune, til stede under sak 1 
Anne Irene Enge, Malvik kommune, til stede under sak 1 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær 
 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon - plan og 

byggesaksbehandling 
02/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir 

betryggende revidert 
03/20 Reglement for kontrollutvalget 

04/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon - ny 
behandling 

05/20 Referatsaker 

06/20 Eventuelt 

07/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak etter 
forvaltningsrevisjon - plan og byggesaksbehandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 01/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Rådmannen orienterte. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om effekten av de iverksatte tiltakene i utvalgets møte 
15.12.2020. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om effekten av de iverksatte tiltakene i utvalgets møte 
15.12.2020. 

 

 

Sak 02/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens 
regnskaper blir betryggende revidert 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 02/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. 

 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. 

 

 

Sak 03/20 Reglement for kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 03/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til reglementet og legger det fram for kommunestyret med dette 
forslaget til vedtak: 

Kommunestyret fastsetter reglement for kontrollutvalget. 

 
Behandling: 
Leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til reglementet og legger det fram for kommunestyret med dette 
forslaget til vedtak: 

Kommunestyret fastsetter reglement for kontrollutvalget. 

 

 



Sak 04/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for 
forvaltningsrevisjon - ny behandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 04/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Malvik kommune til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for 
å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.  

 
Behandling: 
Sekretariatet og utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en risiko- og vesentlighetsvurdering 
av Malvik kommune til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å 
gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.  

 

 

Sak 05/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 05/20 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 
 

Sak 06/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 06/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
Behandling: 

- Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets to møter i 2019 utbetales i 2020. 

- Henvendelse til kontrollutvalget fra Senterpartiet blir behandlet i neste møte. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 



 

Sak 07/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 21.01.2020 07/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
 
 
 


