Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Arkivsak:

21/37

Møtedato/tid:

16.02.2021 kl 17:00 - 19:00

Møtested:

Fjernmøte, Microsoft Teams

Møtende medlemmer:
Frank Arne Hammer
Jahn Harry Kristiansen
Aslaug Rustad
Kirsti Hamre Nilsen
Halvard Dahle
Andre møtende:
Merete Montero, forvaltningsrevisor (sak 1, 2)
Ros-Mari Berre, kommunalsjef (sak 1)
Ingvild Granum, leder for barneverntjenesten (sak 1)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21

Saktittel
Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Malvik kommune
Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Orientering om saksgang - Vikhammer skoleområde
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2021

Sak 01/21 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Malvik kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for
kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av barnevern til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. Styrke internkontrollen ved å utarbeide rutiner for overordnede risiko- og
sårbarhetsanalyser for et langsiktig perspektiv.
b. Styrke barneverntjenesten med flere teamledere og kontaktpersoner.
c. Orientere utvalget om implementering av vedtakets bokstav a og b innen
utgangen av 2021.
Behandling:
Oppdragsansvarlig revisor, Merete Montero, orienterte om arbeidet med rapporten og svarte på
spørsmål fra utvalget.
Kommunalsjef Ros-Mari Berre, og leder for barneverntjenesten og foreldreveiledere, Ingvild
Granum, orienterte også kort om hvordan kommunen tenker å følge opp funn i rapporten.
Utvalget fremmet et omforent endringsforslag, pkt. b:
Styrke barneverntjenesten med nødvendige ressurser.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for
kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av barnevern til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. Styrke internkontrollen ved å utarbeide rutiner for overordnede risiko- og
sårbarhetsanalyser for et langsiktig perspektiv.
b. Styrke barneverntjenesten med nødvendige ressurser.
c. Orientere utvalget om implementering av vedtakets bokstav a og b innen utgangen av
2021.

Sak 02/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av følgende tema / selskap:
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte saken. Utvalget ønsker å øke antall bestillinger til revisjonen, og vil
derfor bestille en prosjektplan på både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS, og ber
revisjonen utarbeide en prosjektplan. Det kalles inn til et ekstra utvalgsmøte for å godkjenne
prosjektplanen.
Utvalget ber også revisjonen utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kvalitet og
kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet, som legges frem for kontrollutvalget i neste møte, 18. mai.

Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS, og ber
revisjonen utarbeide en prosjektplan. Det kalles inn til et ekstra utvalgsmøte for å godkjenne
prosjektplanen.
Utvalget ber også revisjonen utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kvalitet og
kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet, som legges frem for kontrollutvalget i neste møte, 18. mai.

Sak 03/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2020. Utvalget legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Behandling:
Sekretariatet gjør endringer i årsmeldingen på bakgrunn av innspill som kom frem i møtet, før
årsmeldingen sendes til kommunestyret.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2020. Utvalget legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Sak 04/21 Orientering om saksgang - Vikhammer skoleområde
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

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 saksbehandlingen.
Utvalget ønsker å vite hvilke læringspunkter de tar med seg fra saksgangen knyttet til
Vikhammer ungdomsskole, og hvordan kommunen tenker å implementere 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
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 saksbehandlingen.
Utvalget ønsker å vite hvilke læringspunkter de tar med seg fra saksgangen knyttet til
Vikhammer ungdomsskole, og hvordan kommunen tenker å implementere dette i
fremtidig saksbehandling.

Sak 05/21 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
05/21

Møtedato
16.02.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 06/21 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Leder minnet utvalget på at saker til utvalget bør sendes leder eller sekretariatet i god tid i forkant
av møter. Det er også en fordel å legge ved skriftlig dokumentasjon i saker der det finnes.
Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 07/21 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.02.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.02.2021, godkjennes.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.02.2021, godkjennes.

