
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune 
 
Arkivsak: 11/108 
Møtedato/tid: 12.05.2022 kl 18:00 - 21:00 
Møtested: Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frank Arne Hammer  
Jahn Harry Kristiansen  
Kirsti Hamre Nilsen  
Halvard Dahle 
Torkel Ystgaard – vara for Rustad  

 

 
Andre møtende:  
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak 12 – 15) 
Einar Spjøtvoll, økonomisjef (sak 12) 
Ann Iren Enge, kommunalsjef (sak 12, 14) 
Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 
12) 
Merete Montero, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, (RMN) (sak 12 -15) 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS 
 
Forfall: 
Aslaug Rustad  

 

 
 
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 14, 15, 13, 16, 17, 18 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik kommunes årsregnskap og årsberetning for 

2021 
13/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Malvik kommunes helsetun 
14/22 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon vann- og avløp 
15/22 Orientering om oppfølging av eierskapskontroll Trøndelag brann- og redning 

IKS 
16/22 Referatsaker 
17/22 Eventuelt 
18/22 Godkjenning av møteprotokoll 12.5.22 

 
 
 
 
  



Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik kommunes årsregnskap 
og årsberetning for 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, 
til fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 
Behandling: 
Økonomisjef, Einar Spjøtvoll, orienterte utvalget om årsregnskapet. Spjøtvoll orienterte 
herunder blant annet om rammeområdene, handlingsreglene og disposisjonsfond. 
Presentasjonen ligger vedlagt protokollen.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt, orienterte om den gjennomførte 
regnskapsrevisjonen.  
 
Spjøtvoll og Holt svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 
 
Sak 13/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Malvik kommunes helsetun 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 13/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisor anbefalinger, og oversender rapporten til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av helsetunene i Malvik 
kommune til orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger.  
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om status 

for oppfølging av vedtaket innen utgangen av 2022.  

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Merete Montero, orienterte kontrollutvalget om arbeidet 
med rapporten, funn og anbefalinger. Montero svarte også på spørsmål fra utvalget. 
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
 
Utvalget ønsker en orientering om kommunens kapasitet og kompetanse på helsetunene innen 
fagområder som fysioterapi, kokk og aktivitør. 
 
Forslag til vedtak og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisor anbefalinger, og oversender rapporten til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av helsetunene i Malvik kommune 
til orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger.  
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for 

oppfølging av vedtaket innen utgangen av 2022.  

Utvalget ønsker en orientering om kommunens kapasitet og kompetanse på helsetunene innen 
fagområder som fysioterapi, kokk, aktivitør og lignende.  

 
 
Sak 14/22 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon vann- og 
avløp  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 14/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Ann Iren Enge, orienterte og gikk 
gjennomgikk revisors anbefalinger i rapporten. Enge forklarte hvordan kommunen har jobbet 
med å følge opp dette.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
 
 
Sak 15/22 Orientering om oppfølging av eierskapskontroll Trøndelag 
brann- og redning IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 15/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Kommunedirektør, Stig Roald Amundsen, orienterte om hvordan kommunen har jobbet med å 
følge opp rapportens anbefalinger.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
 
Sak 16/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 16/22 

 



Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 
Sak 17/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 17/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  

 
 
Sak 18/22 Godkjenning av møteprotokoll 12.5.22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.05.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.5.22, godkjennes.  

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.5.22, godkjennes.  

 
 
 
 
 
 



åpen – nyskapende – samhandlende

Kontrollutvalget.
12 mai 2022
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Regnskap 2021
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Driftsresultat
Vedtatt budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik ( - merutg /mindreinnt)

Skatt på inntekt og formue -456 -466 -10

Rammeoverføringer -384 -397 -13

Eiendomsskatt -34 -34 0

Øvrige inntekter -252 -299 -47

Driftsinntekter -1 125 -1 195 -70

Driftsutgifter 1 003 1 148 45

Brutto driftsresultat -22 -47 25

Netto finansutgifter 67 69 2

Motpost avskrivninger -72 -72 0

Netto driftsresultat -28 -51 23

Overføring til investeringer 16 16 0

Netto avsetning bundne fond -2 8 10

Netto avsetning disposisjonsfond 14 27 13

Resultat 2021 0 0 0
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Resultat rammeområdene
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Politikere 0,2 0,8 0,3 -0,7 0,2 -0,4

Rådmann 7,4 8,7 4,6 2,7 2,7 0,4

Oppvekst og kultur 3,2 -6,6 -3,0 -12,2 -4,4 -10,2

Helse og velferd 5,1 9,8 -5,4 -5,4 10,6 -2,4

Samf. utv. og tekniske tjenester 5,1 2,3 5,1 -1,4 1,0 -1,8

Annet -1,3 4,3 -0,4 4,3

Sum resultat rammeområder 21,1 15,1 0,3 -12,7 10,5 -10,0

• Avsetting og bruk av bundne fond ikke ført ennå
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Handlingsregler

 Disposisjonsfondet Netto driftsresultat
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Handlingsregler

 Gjeldsgrad
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• Koronautgifter stort sett dekket av statlige overføringer, men alt er 
ikke synliggjort i regnskapet

• Betydelig bedre skatteinngang, men dårligere enn 
landsgjennomsnittet

• Betydelig høyere pensjonspremier og større premieavvik enn 
forventet

• Renta begynner å krype oppover, dyrere strøm, forsikringer og 
byggevarer

• Stadig flere personer med særskilte behov

Spesielle forhold i 2021
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