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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM i Malvik
kommune i tråd med framlagt prosjektplan, med ressursramme på inntil 290 timer og
leveringsfrist 31.03.2019.
Vedlegg
ARESAM - Prosjektplan
Revisors egenerklæring
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 20.08.18, sak 18/18, å bestille forvaltningsrevisjon av
saksbehandling innen areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM) i Malvik kommune.
Revisjon Midt-Norge SA har lagt fram prosjektplan 01.10.18 (se vedlegg). Revisjonen har
konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:
1: Er det lagt til rette for god byggesaksbehandling i kommunen?
2: Er saksbehandlingen for byggesaker i samsvar med god forvaltningsskikk?
Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med et timeforbruk på 290 timer. Ferdig rapport leveres
sekretariatet 31.03.2019.
I overordnet analyse utarbeidet for Malvik kommune, er overskridelse av
saksbehandlingsfrister innafor byggesak vurdert som et område med høy risiko og høy
vesentlighet. I gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er saksbehandling ved hele ARESAM
nevnt som aktuelt for en forvaltningsrevisjon, i tillegg til at byggesaksbehandling er omtalt
spesielt. Beskrivelsen av prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon er kun veiledende og ikke
bindende. Revisor har i sin prosjektbeskrivelse valgt å avgrense forvaltningsrevisjonen i tråd
med risikovurderingen beskrevet i overordnet analyse. Dette betyr at revisor i denne
forvaltningsrevisjonen foreslår et fokus utelukkende på kommunens byggesaksbehandling,
og argumenterer for at dette vil gi en økt treffsikkerhet på revisjonen. En forvaltningsrevisjon
av saksbehandling ved hele ARESAM forutsetter et større timeforbruk. I 2012 ble det
gjennomført en forvaltningsrevisjon innafor temaet byggesaksbehandling, og revisors
vurdering var den gang at byggesaksbehandlerne hadde en håndterbar arbeidsmengde. På
bakgrunn av antall vedtak fattet innafor området byggesak, konkluderes det i kommunens
årsmelding for 2017 med at byggeaktiviteten i kommunen er økende. En ny
forvaltningsrevisjon vil kunne avdekke om byggesak har nødvendige ressurser og
forutsetninger for effektiv saksbehandling og god kommunikasjon med publikum.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet viser til at prosjektplanen er i tråd med risikovurdering i
overordnet analyse og beskrivelsen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om prosjektets avgrensning og
problemstillingene som revisjonen skisserer svarer til forventningene utvalget har til denne
forvaltningsrevisjonen.

