Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Arkivsak:

21/176

Møtedato/tid:

18.05.2021 kl 17:30 – 20:20

Møtested:

Formannskapssalen, rådhuset

Møtende medlemmer:
Frank Arne Hammer
Jahn Harry Kristiansen
Aslaug Rustad
Kirsti Hamre Nilsen
Halvard Dahle
Andre møtende:
Carl-Jakob Middtun, rådmann (sak 11, 13)
Einar Spjøtvold, økonomisjef (sak 11)
Anne Irene Enge, kommunalsjef (sak 13)
Anne-Guri Ratvik, rådgiver (sak 13)
Ann Katharine Gardner, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 11-13)
Merete Montero, forvaltningsrevisor, RMN (sak 11-14)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 13, 12, 14-17.
Sakliste:
Saksnr.
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21

Saktittel
Kontrollutvalgets uttalelse om Malvik kommunes årsregnskap og årsberetning
2020
Forenklet etterlevelseskontroll - Behandling av selvkostfond
Orientering om Vikhammer skoleområde - saksbehandling og
innbyggerinvolvering
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgsarbeidet
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 18.05.21

Sak 11/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Malvik kommunes årsregnskap
og årsberetning 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
11/21

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.

Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte om arbeidet med
revisjonsberetningen, og svarte på spørsmål fra utvalget.
Rådmann Carl-Jakob Middtun, og økonomisjef Einar Spjøtvold orienterte også om
årsregnskapet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.

Sak 12/21 Forenklet etterlevelseskontroll - Behandling av selvkostfond
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:
Regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte utvalget om etterlevelseskontrollen av
kommunens selvkostfond.
Utvalget registrerer at kommunen ikke har overholdt kravet om å utligne opparbeidet
overskudd på selvkostområdet vann og avløp innen en periode på 5 år, pr. 31.12.20, slik kravet
er i forskriften.
Utvalget ønsker en kort skriftlig redegjørelse på hvorfor dette ikke er blitt gjennomført og
hvordan det skal sikres at dette følges opp i henhold til forskriften framover.
Omforent tilleggsforslag til vedtak:
Utvalget ønsker en kort skriftlig orientering fra rådmannen om hvordan kommunen planlegger å
utligne selvkostfondet.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen til orientering.

Utvalget ønsker en kort skriftlig orientering fra rådmannen om hvordan kommunen planlegger å
utligne selvkostfondet.

Sak 13/21 Orientering om Vikhammer skoleområde - saksbehandling og
innbyggerinvolvering
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:
Følgende fra administrasjonen orienterte:
• Rådmann, Carl-Jakob Midttun
• Kommunalsjef, Anne Irene Enge
• Rådgiver, Anne-Guri Ratvik
Administrasjonens orientering tok utgangspunkt i de tre spørsmålene som utvalget hadde satt
opp. Administrasjonen svarte også på ytterligere spørsmål som utvalget hadde i saken.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 14/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helse- og
omsorgsarbeidet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet og
kapasitet i helse- og omsorgsarbeidet innenfor en ramme på 300 timer, med levering desember
2021.

Behandling:
Merete Montero orienterte om prosjektplanen, herunder bakgrunnen for problemstillingene som
er valgt og avgrensningene som er gjort.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med en enkel revidert prosjektplan til utvalgets møte
i juni, hvor kapasitet innarbeides i bestillingen.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med en enkel revidert prosjektplan til utvalgets møte
i juni, hvor kapasitet innarbeides i bestillingen.

Sak 15/21 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Fra utvalget ønsker Kirsti Hamre Nilsen og Jahn Harry Kristiansen å delta på FKTs digitale
fagkonferanse den 1.-2. juni.
Sekretariatet orienterte om referatsakene.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 16/21 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Utvalget vurderer å legge kontrollutvalgsmøtene til en annen ukedag.
Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 17/21 Godkjenning av møteprotokoll 18.05.21
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
18.05.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.05.2021, godkjennes.

Behandling:
Omforent forsalg til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokollen på e-post i etterkant av møtet.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokollen på e-post i etterkant av møtet.

Detaljreguleringsplan for
Vikhammer ungdomsskole
Orientering i kontrollutvalget 18.05.2021

åpen – nyskapende – samhandlende

Vedtak i kontrollutvalget 16.02.2021
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 har tenkt å
implementere dette i videre saksgang.
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åpen – nyskapende – samhandlende

To planforslag
 Vedtak i kommunestyrets sak 106/2019 – «Plassering av Vikhammer
ungdomsskole» var en politisk bestilling av detaljreguleringsplan for
Vikhammer skoleområde.
 Av vedtaket leser ikke rådmannen en bestilling av to ulike planforslag.

 Ved oppstart ble det likevel vurdert fra rådmannen å utarbeide to
planforslag, men det konkludert med at dette ikke var nødvendig.
 Saken ble så lagt fram til 1. gangsbehandling ut fra en samlet
vurdering av det Rådmannen mente var det beste planforslaget.
3

åpen – nyskapende – samhandlende

Saksgang
 08.01.2020 – varsel om oppstart av planarbeid, med frist for innspill 02.02.2020

 20.01.2020 – åpent møte
 06.02.2020 – møte med Vikhammer barneskole
 14.02.2020 – møte med Vikhammer ungdomsskole

 02.03.2020 – møte med ungdomsrådet
 12.02.2020 – møte med idretten
 06.02.2020 – møte med Trøndelag fylkeskommune (eiendomsseksjonen)

 18.06.2020 – førstegangsbehandling i ARESAM
 07.07.2020-01.09.2020 – høring og offentlig ettersyn
 19.11.2020 – andregangsbehandling i ARESAM

 07.12.2020 – vedtak av plan i kommunestyret
 12.02.2021 – varsel om vedtak med klagefrist 06.03.2021
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åpen – nyskapende – samhandlende

Medvirkning
• Målet med medvirkning er at interessenter og berørte parter skal ha
mulighet til å komme med sine innspill.
• Kommunen har et særskilt ansvar for å involvere grupper som
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
• Medvirkning betyr derimot ikke at man nødvendigvis får det som
man vil.
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åpen – nyskapende – samhandlende

Hvordan innspillene fra medvirkningen
ble innarbeidet i planen
• Rådmannen har lagt vekt på å tilfredsstille flest mulig behov og
ønsker.
•

•
•
•
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Elever på ungdomsskolen og ungdomsrådet var tydelige på at gode lys- og
solforhold på skolebygget og på utearealet rett utenfor skolebygningen
var svært viktig.
Idrettslagene og flere innbyggere var opptatt av å beholde tilbudet med
friidrettsbane og fotballbane
Malvik turn og RG ønsket en basishall
Malvik idrettslag ønsket en mulighet til å utvide Malvikhallen på sikt

åpen – nyskapende – samhandlende

Vurdering etter 1. gangsbehandling
• Vedtak i ARESAM sak 42/2020 «1. gangsbehandling av
detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde» var som følger:
Vedtak i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging – 18.06.2020
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12.10 legges reguleringsplan for
Vikhammer skoleområde ut til offentlig ettersyn.

• Rådmannen forholder seg til politiske vedtak
• Det ligger ingen bestilling på utarbeidelse av et ekstra planforslag i
dette vedtaket.
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åpen – nyskapende – samhandlende

Vurdering av høringsinnspillene
 Alle høringer er vurdert og kommentert i saksbehandlingen
 Rådmannen vurderer innspillene opp mot de funksjonene planen er
ment å løse
 Rådmannen vurderer innspillene opp mot det som rådmannen mener
er den faglige beste løsning totalt sett
 Dette vil kunne medføre at høringsinnspillene ikke blir imøtekommet
på f. eks vedrørende lokalisering, men det sjekkes ut at de hensynene
som er viktig å ivareta er dekket.
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åpen – nyskapende – samhandlende

Læringspunkter
 I ettertid ser man at det ville vært hensiktsmessig med en løypemelding til
politisk nivå før planen ble lagt fram til 1. gangsbehandling
 Sikre at problemstillingene med de forskjellige temaene i planen ble belyst

 Det er også tydelig at man i kompliserte saker i størst mulig grad må sikre
tilstrekkelig innsikt og forståelse hos de politiske beslutningstakerne før endelig
behandling
 Ivareta forholdet mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle

 Rådmannen vil ta med seg dette i fremtidige planprosesser
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åpen – nyskapende – samhandlende

