
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 20/496 
Møtedato/tid: 15.12.2020 kl 17:00 – 19:15 
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer, leder  
Jahn Harry Kristiansen  
Aslaug Rustad  
Kirsti Hamre Nilsen  
Halvard Dahle  
 
Andre møtende: 
Anne Irene Enge, kommunalsjef (sak 38) 
Ann Katharine Gardner, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 38-41) 
Sunniva Tusvik Sæther, forvaltningsrevisor RMN (sak 38-47) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
38/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan og byggesaksavdelingen 
39/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon vann og avløp 
40/20 Revisjonsstrategi 
41/20 Revisors erklæring om egen uavhengighet 
42/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
43/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon IKS 
44/20 Års- og møteplan for 2021 
45/20 Referatsaker 
46/20 Eventuelt 
47/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 38/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan og 
byggesaksavdelingen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 38/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef, Anne Irene Enge, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om en ny redegjørelse innen juni 2021.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om en ny redegjørelse innen juni 2021.  
 
 
Sak 39/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon vann og avløp 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 39/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva Tusvik Sæther, orienterte om prosjektplanen.   
 
Omforent tilleggsforslag:  
 
Utvalget ønsker at problemstilling nr. 1 i prosjektplanen endres til følgende:  
 
Har kommunen etablert rutiner, kompetanse og ressurser som sikret god prosjektstyring av større 
investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen? 
 
Forslag til vedtak og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.  
 
Utvalget ønsker at problemstilling nr. 1 i prosjektplanen endres til følgende:  
 
Har kommunen tilstrekkelig kompetanse, ressurser og  etablerte rutiner som sikrer god 
prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planlegging- og gjennomføringsfasen? 
 
 
 
Sak 40/20 Revisjonsstrategi 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 40/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 



Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, orienterte og svarte på spørsmål 
fra utvalget.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 41/20 Revisors erklæring om egen uavhengighet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 41/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors egenerklæring til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors egenerklæring til orientering. 
 
 
Sak 42/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 42/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger plan for selskapskontroll 2020-2024 fram for kommunestyret med denne 
innstillingen: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med denne 
prioriteringsrekkefølgen: 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte forslag til plan for eierskapskontroll.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger plan for eierskapskontroll 2020-2024 fram for kommunestyret med denne 
innstillingen: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med denne 
prioriteringsrekkefølgen: 

1. Trøndelag brann og redningstjeneste IKS  
2. Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
3. Trønderenergi AS 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
 
 
 



Sak 43/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon 
IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 43/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 44/20 Års- og møteplan for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 44/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen 
 
 
Sak 45/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 45/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 46/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 46/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om prosessen og saksgangen knyttet til 



detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde i neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om prosessen og saksgangen knyttet til 
detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde i neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 
Sak 47/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 47/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
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