
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 21/363 
Møtedato/tid: 02.12.2021 kl 18:00 – 19:00 
Møtested: Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer  
Jahn Harry Kristiansen  
Kirsti Hamre Nilsen  
Torkel Ystgaard (vara for Rustad)  
 
Forfall: 

 

Aslaug Rustad  
Halvard Dahle  
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
40/21 Orientering om oppfølging av barnevernstjenesten 
41/21 Møte- og aktivitetsplan 2022 
42/21 Referatsaker 
43/21 Eventuelt 
44/21 Godkjenning av møteprotokoll 2.12.21 
 
 
 
 
  



Sak 40/21 Orientering om oppfølging av barnevernstjenesten  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 02.12.2021 40/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef for barn og unge, Ros-Marie Berre, orienterte om hvordan kommunen har jobbet 
med å styrke barnevernstjenesten med nødvendige ressurser. Hun orienterte også om hvordan 
kommunen har jobbet med internkontrollen gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 41/21 Møte- og aktivitetsplan 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 02.12.2021 41/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til møteplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets møteplan oversendes kommunestyret for orientering.  

 
Behandling: 
Utvalget diskuterte møteplanen og de foreslåtte datoene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til møteplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets møteplan oversendes kommunestyret for orientering.  

 
 
Sak 42/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 02.12.2021 42/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Utvalget gikk gjennom referatsakene og drøftet disse.  
 
Utvalget diskuterte også kommunelovens krav om at utvalget skal varsles om innkalling til 
generalforsamling i kommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er, og at de har 
rett til å være til stede i møtene, jf. koml. § 23-6. 
 
For at utvalget skal være sikker på at utvalget varsles, vil sekretariatet i Konsek kontakte 



kommunens administrative sekretær og be om å bli satt på kopi når innkallinger sendes til 
kommunen.  
 
Konsek sender ut innkallinger til utvalget, og utvalgsmedlem som ønsker å delta på 
generalforsamling/ representantskapsmøter gir beskjed til leder eller sekretær.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 43/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 02.12.2021 43/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ettersom det var en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon som ble behandlet i sist 
kommunestyremøte, drøftet utvalget behandlingen av disse.  
 
I første utvalgsmøte i 2022 ønsker utvalget at vedtak 38/21 følges opp: 
 
"Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om hvordan kommunen følger opp kontroller 
anskaffelser og kontrakter på byggeprosjekter." 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 
 
Sak 44/21 Godkjenning av møteprotokoll 2.12.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 02.12.2021 44/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.12.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom vedtakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.12.2021, godkjennes. 
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