
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 20/452 

Møtedato/tid: 03.11.2020 kl 17:00-18:40 

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer, møteleder  
Jahn Harry Kristiansen  
Aslaug Rustad  
Kirsti Hamre Nilsen  
Halvard Dahle  

 
Andre møtende: 
Tone Østvang, Malvik kommune, til stede i sak 33 
Anne Furan, Malvik kommune, til stede i sak 33 
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 33 og 34 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
33/20 Orientering om familietorget 

34/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - hovedplan for vann og avløp 

35/20 Referatsaker 

36/20 Eventuelt 

37/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 33/20 Orientering om familietorget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Administrasjonen orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 34/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - hovedplan for vann og 
avløp 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av oppfølgingen av hovedplan for 
vann, avløp og vannmiljø 2019-2030.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende sekretariatet en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen innen 4.12.2020. Planen skal gi en beskrivelse av 
problemstillinger, metode og ressursramme. Kontrollutvalget ber om at ferdig 
rapport sendes sekretariatet innen 31.05.2021. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen belyser kommunens arbeid med 
prosjektplanlegging og -gjennomføring på vann- og avløpsområdet. Forslag til vedtak ble 
entsemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av oppfølgingen av hovedplan for vann, 
avløp og vannmiljø 2019-2030.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende sekretariatet en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen innen 4.12.2020. Planen skal gi en beskrivelse av 
problemstillinger, metode og ressursramme. Kontrollutvalget ber om at ferdig rapport 
sendes sekretariatet innen 31.05.2021. 

 

 
 
  



Sak 35/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Disse sakene ble lagt fram i møtet:  

• Melding politisk vedtak: plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 vedtatt i 
kommunestyret 

• Rettslig avklaring: kombinasjon av fysisk møte og fjernmøte 

• Kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i fysisk møte 

• Bernt svarer: kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig? 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
      

Sak 37/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

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

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 

 

 
 
 
 


