Orientering om saksgang - Vikhammer skoleområde
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
04/21

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/388 - 5
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
vedtak i kommunestyret sak 119-20
Vedtak i kommunestyret sak 106-19
Behandling:
Kontrollutvalget drøftet saken.
Omforent forslag til vedtak:
Utvalget frafaller vedtak fattet i sak 46/20.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om saksbehandlingen i forkant av kommunestyrets
vedtak om Vikhammer skoleområde, herunder:
• Hvordan administrasjonen har forholdt seg til vedtak fattet i ARESAM (21.11.19,
18.6.20). Utvalget ønsker å vite hvorfor det ikke ble utredet to alternative forslag, og
kostnader knyttet til grunnarbeid med flytting av skolen.
• Utvalget ønsker også å vite i hvilken grad administrasjonen tok med seg informasjon
fra høringsrunden og innbyggerinvolvering inn i saksbehehandlingen.
• Utvalget ønsker å vite hvilke læringspunkter de tar med seg fra saksgangen knyttet til
Vikhammer ungdomsskole, og hvordan kommunen tenker å implenetere dette i
fremtidig saksbehandling.
Vedtak:
Utvalget frafaller vedtak fattet i sak 46/20.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om saksbehandlingen i forkant av kommunestyrets
vedtak om Vikhammer skoleområde, herunder:
•
•
•

Hvordan administrasjonen har forholdt seg til vedtak fattet i ARESAM (21.11.19,
18.6.20). Utvalget ønsker å vite hvorfor det ikke ble utredet to alternative forslag,
og kosnader knyttet til grunnarbeid med flytting av skolen.
Utvalget ønsker også å vite i hvilken grad administrasjonen tok med seg
informasjon fra høringsrunden og innbyggerinvolvering inn i saksbehehandlingen.
Utvalget ønsker å vite hvilke læringspunkter de tar med seg fra saksgangen knyttet
til Vikhammer ungdomsskole, og hvordan kommunen tenker å implenetere dette i
fremtidig saksbehandling.

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 15.12.20 (sak 46/20) vedtok utvalget at de ønsker en redegjørelse
om prosess og saksgang knyttet til detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde. I
kommunestyremøtet 07.12.20 ble det fattet endelig vedtak i saken, sak 119/20. Utvalget
ønsker informasjon om administrasjonens utredning i saken.
Vurdering og konklusjon
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og det er ikke et organ for å drive politisk omkamp.

Utvalget skal holde seg partipolitisk nøytral til vedtak som er fattet. Utvalget bør stille seg
spørsmål om hva som er kontrollbehovet i saken.
Velger utvalget å fastholde vedtak fra 15.12.20, bør det sette opp noen spørsmål til
administrasjonen, som administrasjonen får mulighet til å svare ut i neste
kontrollutvalgsmøte.

