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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til beredskapsarbeid
i Malvik kommunen. Rapport leveres i første halvår 2017.
2. Revisjonen legger på bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget frem en
prosjektskisse til utvalgets møte 27.11.16.

Vedlegg
Generell beredskapsplan Malvik.

Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 29/16 at sekretariatet skulle legge frem en sak om
bestilling av forvaltningsrevisjon om beredskapsarbeidet i Malvik kommune. Dette er
i tråd med prioriterte prosjekter i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet
var aktuelt å gjennomføre i 2015, men ble utsatt som følge av tilsyn fra
fylkesmannen på slutten av 2014. Fylkesmannen påpekte den gang at kommunen
hadde mangler i forhold til risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), men ellers var
rapporten klar på at kommunen gjorde et godt arbeid på dette området. Kommunen
har nå gjennomført ROS-analysen.
Beredskapsarbeid er et stort og omfattende område. I tillegg til ROS-analyser og
overordnet beredskapsplan som har detaljerte krav til innhold, skal det lages
delplaner ned på virksomhetsnivå. Videre er det viktig at det foretas øvinger i
tilstrekkelig grad.
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 85/14
den 15.12.14. Følgende gjengis i beskrivelsen i planen:
Kommunen er pålagt å ha beredskapsplaner og gjennomføre øvelser. Videre skal det
foretas risiko og sårbarhetsanalyser. Kontrollutvalget ønsker fokus på om kommunen
er godt rustet i forhold til klimaendringer og mer ekstremvær. Hvordan kommunen
takler mer nedbør, vind, økt rasfare og dimensjonering av ledningsnett er aktuelle
områder å se på.
Ved vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon må det foretas en konkret
vurdering av vinkling på prosjektet. I den forbindelse vil tilsynsrapport fra
fylkesmannen, som vil foreligge i desember 2014, trolig gi viktig informasjon.
Sekretariatet har innhentet dokumenter som viser at administrasjonen fortsatt har
fokus på beredskapsarbeidet og arbeidet systematiseres, men har kun lagt med den
generelle beredskapsplanen i denne saken.
Rådmannen er bedt om å møte i kontrollutvalget og gi en orientering om status nå
sett fra rådmannens side. Dette kan være nyttig i forhold til vinkling og avgrensning
av forvaltningsrevisjonen. I tillegg til kontrollaspektet er det et mål at

forvaltningsrevisjoner skal gi impulser til forbedring av den kommunale
virksomheten.

Kontrollutvalget har ca 100 timer ledig til forvaltningsrevisjon i 2016. Resterende
timer er bundet opp i pågående prosjekter knyttet til mobbing og kommunens
eierskapsoppfølging.
Nytt prosjekt må i stor grad gjennomføres i 1.halvår 2017. Sekretariatet foreslår
derfor at kontrollutvalget nå gir signaler om vinkling av forvaltningsrevisjonen og at
revisjonen på bakgrunn av dette i utarbeider en prosjektskisse med forslag til
ressursramme og leveringstidspunkt til neste møte den 27.11.16.
I tråd med anmodning fra kontrollutvalget vil revisjonen være tilstede under
behandlingen av bestillingssaken.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Et lovpålagt og godt beredskapsarbeid er viktig for innbyggere og også for å
redusere kostnader når det oppstår spesielle hendelser. Sekretariatet anbefaler
derfor at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på dette området. Da
kommunen har hatt fokus på beredskapsarbeid og foretatt en større risiko- og
sårbarhetsanalyse den senere tid, bør den endelige vinklingen av
forvaltningsrevisjonen fastlegges i en prosjektplan etter at revisjonen har fått en
oversikt over kommunes eget arbeid.

