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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget mener at rådmannen har satt i verk nødvendige tiltak for å sikre
tilfredsstillende beredskap.
3. Saken oversendes kommunestyret som referatsak.
Vedlegg
Tilbakemelding fra rådmann på rapport om beredskapsarbeid
Saksutredning
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet i Malvik kommune.
Malvik kommunestyre behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten 4.9.2017, sak 46/17 og fattet
følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsarbeid til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et innspill i
det videre beredskapsarbeidet i Malvik kommune.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av februar 2018 gir en skriftlig tilbakemelding
til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt, samt om lokale beredskapsplaner er
utarbeidet for alle virksomheter.

Rådmannens tilbakemelding i brev av 22.02.2018 følger som vedlegg i saken.
Rådmannen informerer om at samtlige virksomheter i Malvik kommune har arbeidet med
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for sin virksomhet siden februar i fjor. Tilbakemeldingen
fra rådmannen viser at alle kommunens virksomheter på bakgrunn av dette ROS-arbeidet
har fått på plass oppdaterte beredskapsplaner. En ROS-analyse er en oversikt som viser
"hva kan gå galt hos oss", og en beredskapsplan er et hjelpemiddel for å klargjøre hva som
skal gjøres, av hvem, hvordan og i hvilken rekkefølge. Det er også blitt større fokus på
gjennomføring av øvelser fordi kontinuerlig trening er nødvendig for å holde kompetanse
vedlike. Rådmannen orienterer om at det for tiden arbeides med å oppdatere kommunens
overordnede beredskapsplan, og at dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av det første
halvåret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rådmannen har gitt tilbakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak. Sekretariatet er av
den oppfatning at rådmannen har satt i verk nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende
beredskap.
Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med særskilt videre oppfølging gjennom
nye vedtak i kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjon av beredskap.
Sekretariatet mener det er riktig at kommunestyret gjøres kjent med rådmannens
tilbakemelding på oppfølging av rapporten. Sekretariatet anbefaler derfor at saken

oversendes kommunestyret som referatsak.

