
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 21/202 

Møtedato/tid: 15.06.2021 kl. 18:30 - 20:00 

Møtested: Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer  
Jahn Harry Kristiansen  
Halvard Dahle  
Torkel Ystgaard – vara for Rustad  
Per Walseth – vara for Hamre Nilsen  
 
Forfall: 

 

Aslaug Rustad  
Kirsti Hamre Nilsen   

 
Andre møtende: 
Anne Irene Enge, kommunalsjef, sak 18/21 
Merete Montero, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, sak 20/21 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
18/21 Ny orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon plan- og 

byggesaksbehandling 
19/21 Orientering om utlikning av selvkostfond 

20/21 Revidert prosjektplan for helse- og omsorgsarbeidet 

21/21 Endring av kontrollutvalgets møteplan for høsten 2021 

22/21 Arbeidstilsynet - tilsyn med hjemmesykepleien 

23/21 Referatsaker 

24/21 Eventuelt 

25/21 Godkjenning av møteprotokoll 15.6.21 

 
 
 
 
  



Sak 18/21 Ny orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon plan- og 
byggesaksbehandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Anne Irene Enge, orienterte om hvilke 
tiltak som er iverksatt og hvordan de har jobbet for å følge opp anbefalingene.  
 
Blant annet er Malvik en del av samarbeidet i Værnesregionen innen e-byggesak. Det er også 
foretatt to nyansettelser på planområdet, og det gjennomføres brukerundersøkelser på byggesak.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 

Sak 19/21 Orientering om utlikning av selvkostfond  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalget tok den skriftlige redegjørelsen til orientering. 
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret for orientering.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Utvalget sender saken til kommunestyret for orientering.  

 

 

Sak 20/21 Revidert prosjektplan for helse- og omsorgsarbeidet  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet og 
kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet innenfor en ramme på 450 timer, med levering innen 
utgangen av mars 2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget var opptatt av at kompetansen på helsetunet blir kartlagt i undersøkelsen. 
Utvalget mente også at i tillegg til intervju med ansatte/ledere bør tillitsvalgte intervjues om 
bemanning og personalressurser. 
 



Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet og 
kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet innenfor en ramme på 450 timer, med levering innen 
utgangen av mars 2022. 

 

 

Sak 21/21 Endring av kontrollutvalgets møteplan for høsten 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets møtedatoer for høsten 2021 er:  

• 23. september  

• 4. november 

• 2. desember 

Torsdag er kontrollutvalgets faste møtedag. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet saken. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vanligvis gruppemøter siste 
torsdag før kommunestyremøter (mandager). Den 4. november har partiene gruppemøter, det 
foreslås derfor at dette møtet flyttes til 28. oktober.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalgets møtedatoer for høsten 2021 er:  
 

• 23. september  

• 28. oktober 

• 2. desember 

Torsdag er kontrollutvalgets faste møtedag. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets møtedatoer for høsten 2021 er:  

• 23. september  

• 28. oktober 

• 2. desember 

Torsdag er kontrollutvalgets faste møtedag. 

 

 

Sak 22/21 Arbeidstilsynet - tilsyn med hjemmesykepleien  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar Arbeidstilsynets tilsyn til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok tilsynet til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar Arbeidstilsynets tilsyn til orientering. 

 

 

Sak 23/21 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 24/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet.  

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  

 

 

Sak 25/21 Godkjenning av møteprotokoll 15.6.21 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.06.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2021, godkjennes. 

 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom vedtak som ble fattet i møtet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2021, godkjennes. 

 

 
 
 
 
 


