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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Rannveig Singsaas på telefon 950 31 803, eller e-post: rannveig.singsaas@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 08.10.2018

Randi Eikevik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18

Sakstittel
Orientering om barne- og familietjenesten
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.08.2018
Status kommuneøkonomi
Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
Referatsaker
Eventuelt

Orientering om barne- og familietjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 33
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 20.08.18, sak 19/18, at det ville besøke barne- og
familietjenesten i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 15.oktober.
Kontrollutvalget vil få en omvisning og orientering ved virksomhetsleder,
helsesøstertjenesten, PPT og psykologtjenesten i lokalene i Stasjonsveien på Vikhammer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmann til
orientering.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.08.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/412 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.08.2018 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
23/18

Status kommuneøkonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 34
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kommunen må ha nødvendig økonomisk handlingsrom for å kunne gi innbyggerne
lovpålagte tjenester og dekke andre oppgaver som kommunen har påtatt seg.
Kontrollutvalget har de senere år uttrykt bekymring for at aktiviteten og vedtatte og
planlagte investeringer kan medføre at tjenestetilbudet til innbyggerne må reduseres i
fremtiden.
Rådmann kommer i kontrollutvalgets møte og orienterer om status i
kommuneøkonomien.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/149 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i
revisorforskriften er oppfylt.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Malvik
Saksutredning
Den som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere egen
uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon
og ved forvaltningsrevisjon. Den oppdragsansvarlige revisor skal årlig avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget og ellers ved behov, jf.
Revisjonsforskriften § 15. Vedlagt følger revisors egenvurdering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet har vurdert revisors egenvurdering og mener denne er i samsvar med
revisjonsforskriften.
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å legge revisors egenvurdering til grunn og
med dette godtgjøre at denne oppfyller kravet i revisjonsforskriften.

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/103 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en
ramme på kr 1.685.343 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester
for kontrollutvalget, vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag kontrollutvalget 2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets
budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Malvik kommune.
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter
knyttet til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester for kontrollutvalget. I forslag til
budsjett er utgiftene stort sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall
i tråd med vedtatte budsjett for revisjon og sekretariat samt jus.
Kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. I vedlagte budsjett og økonomiplan er det tatt utgangspunkt i budsjett og
økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA for 2019, vedtatt i årsmøtet 01.10.2018.
Konsek Trøndelag IKS vedtok honoraret for 2019 i representantskapets møte
16.04.2018. Konsek Trøndelag IKS sin nåværende økonomiplan tar ikke høyde for
kommunereformen. Representantskapet vil årlig vedta kommende års budsjett for
hver enkelt kommune. Det hefter derfor en viss usikkerhet ved honoraret i åra
framover.
Godtgjøringer og drift av kontrollutvalg
Utgifter til godtgjøringer foreslås justert i tråd med satsene som er vedtatt i
kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. Kontrollutvalgets medlemmer
kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. For dette er budsjettet basert på erfaringstall. For
øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og
budsjettkontroll per 31.07.2018. Det er tatt høyde for 6 møter i kontrollutvalget per år.
I tillegg kan det bli aktuelt med ett felles møte med kontrollutvalgene i
Værnesregionen. Kontrollutvalget må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive
kontrollutvalgsarbeid, blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre
kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85
anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunen vist at opplæring i kontrollutvalgene
er et viktig område.

Sekretariatet foreslår følgende budsjett og økonomiplan for perioden:

Drift kontrollutvalg
Sekretariat *
Revisjon **
Sum totalt

Budsjett
Forslag
2019
155 729
336 614
1 193 000
1 685 343

Øk.plan 2020

Øk.plan 2021

Øk.plan 2022

160 400
336 614
1 193 000
1 690 014

165 212
336 614
1 193 000
1 694 826

170 168
336 614
1 193 000
1 699 782

*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i
planperioden
**) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i
planperioden

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets
vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr 1.685.343,- inkludert
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Budsjettforslag – kontrollutvalget i Malvik kommune 2019
Art
1058
1080
1082
1099

Betegnelse
Telefongodtgjørelse, leder
Godtgjørelse folkevalgte (6 møter)
Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader
Driftskostnader
1102
1116
1125
1126
1151
1160
1167
1178
1196

Abonnement, tidsskrift
Bevertning
Godtgjørelse utvalgsleder (1,6 % av ord.lønn)
Konferanseavgift, overnatting etter regning
Opplæring og kurs
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
Utgiftsdekning, oppgavepliktig
Reiseutgifter m/momskomp
Kontingent

Sum Driftskostnader
Kontrollutvalget samlet
Kjøp fra SA/IKS
1375
1375
1375

Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS

Sum Kjøp fra SA/IKS
Sum Kostnader, total ramme kontroll og tilsyn

Forslag budsjett Vedtatt budsjett
2019
2018
4 000
4 000
58 000
68 000
7 000
7 000
9 729
11 139
78 729
90 139
5
5
16
18
23
3
4
11
8
77
155

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
729

1 193 000
336 614
1 529 614
1 685 343

0
5 000
18
23
3
4
11
5
69
159

000
000
000
000
000
000
000
139

1 193 000
348 000
1 541 000
1 700 139

Regnskap
per 30.07.18
2 333
37 451
5 610
45 394
2
1
5
13

125
374
557
413

4
8
35
80

983
000
452
846

770 569
198 833
969 402
1 050 248

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/229 - 4
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.

FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandling innen areal og
samfunnsplanlegging (ARESAM)
PROSJEKTPLAN

Malvik kommune
OKTOBER 2018
FR-1018

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1: Er det lagt til rette for god byggesaksbehandling i
kommunen?
2: Er saksbehandlingen for byggesaker i samsvar med god
forvaltningsskikk?

Kilder til kriterier

Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker, Kommuneloven.

Metode

Intervju med nøkkelpersoner, saksgjennomgang av utvalgte
byggesaker, statistikk

Tidsplan

Prosjektteam

•

Timeressurs: 290 timer

•

Frist for levering: 31.3.2019

Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes,
anna.olnes@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Merete M. Montero,
merete.montero@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
•

Marit Ingunn Holmvik

•

Sunniva Tusvik Sæter

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson Malvik
kommune

Rådmann Carl Jakob Midtun, rådmann.

2 MANDAT
2.1

Bestilling

Kontrollutvalget

i

Malvik

kommune

vedtok

å

bestille

en

forvaltningsrevisjon

av

saksbehandlingen ved tjenesten for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) i sak 18/18.
Revisor ble bedt om å komme tilbake med en prosjektplan i neste møte.
Forvaltningsrevisjonen er et av seks uprioriterte prosjekt innen forvaltningsrevisjon, jf. Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2018. I risiko- og vesentlighetsvurderingen (overordna analyse) er
virksomhet

Tabell 1.

for

tekniske

tjenester

og

drift

vurdert

på

følgende

måte:

Risiko- og vesentlighetsvurdering. Overordna analyse 2017.

Risikoområde

Indikatorer

Risikoreduserende

Risiko

Vesentlighet

Prioritet

Høy

Høy

Middels

tiltak
Regeletterlevelse

Overskridelse

av

saksbehandlingsfrister

Tabellen viser at overskridelse av saksbehandlingsfrister er et område med høy risiko og høy
vesentlighet. I analysen er risikoområdet likevel gitt middels prioritet.
Risiko og vesentlighetsvurderingen, eller overordna analyse, ligger til grunn for de
undersøkelsene innen forvaltningsrevisjon som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon. I Plan
for forvaltningsrevisjon er risikoforholdene innen ARESAM beskrevet slik:
Saksbehandling ved areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)
Kommunens omdømme er i stor grad avhengig av at innbyggerne får dekket sine behov
for kommunale tjenester. Byggesaksavdelingen har overskredet frister for saksbehandling
i varierende grad de siste årene. En forvaltningsrevisjon kan avdekke om byggesak har de
nødvendige ressursene og forutsetningene som skal til for effektiv saksbehandling og god
kommunikasjon med publikum. Det kan være aktuelt å undersøke saksbehandlingen ved
hele ARESAM.
Det er saksbehandlingen i forbindelse med byggesaker som har svakheter, jamfør
beskrivelsen i planen for forvaltningsrevisjon, nærmere bestemt fristoverskridelser i varierende
grad. Kontrollutvalget mener at en forvaltningsrevisjon kan avdekke om tjenestene innenfor
byggesak har nødvendige ressurser og forutsetninger som skal til for effektiv saksbehandling

og god kommunikasjon med publikum. I beskrivelsen i planen går det også fram at det kan
være aktuelt å undersøke saksbehandlingsprosessene ved hele ARESAM.
Kontrollutvalget bestilte som før nevnt en forvaltningsrevisjon i sak 18/18. Risikoforholdene
innen dette området ble ikke utdypet i saksutredningen eller protokoll.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor temaet byggesaksbehandling i 2012.
Konklusjonen i rapporten var at Malvik kommune har noen utfordringer, men at de i all
hovedsak driver god saksbehandling på plan- og byggesaksområdet. Utfordringene var knyttet
til bruken av systemene for byggesaksbehandling, og om denne sikrer likebehandling og
kvalitet i saksbehandlingen. Videre var det mangelfulle rutiner knyttet til tilsyn i byggesaker.
Revisor anbefalte rådmannen å følge opp disse utfordringene.
Revisors vurdering var at dokumentasjonen tydet på at byggesaksbehandlerne hadde en
håndterbar arbeidsmengde utfra forutsetningene som gjaldt den gangen.
Kommunestyret behandlet rapporten i sak 31/12, og i vedtaket som fulgte ba kommunestyret
rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse innen utgangen av 2012, om
hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp. Videre vedtok de at arbeidet med rutiner for å
føre tilsyn med byggesaker prioriteres og rutiner ferdigstilles senest innen utgangen av 2012.
Revisor anbefalte rådmannen å ha fokus på kvalitetssikringen, og sikre bruken av system som
skal bidra til likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen. Dessuten anbefalte revisor
rådmannen å etablere rutiner for å kunne følge opp tilsyn med byggesaker.
I brev av 29.1.2013 ga rådmannen tilbakemelding til kontrollutvalget på status for oppfølging
av revisors anbefalinger og kommunestyrets vedtak. I brevet framgår det hvordan rådmannen
har fulgt opp revisors anbefalinger:
Det ble ferdigstilt en tilsynsstrategi i november 2012. Denne har følgende vedlegg:
1) Prosedyre for byggesakstilsyn – bekymringsmelding/uønsket hendelse
2) Prosedyre for stedlig tilsyn
3) Prosedyre for ulovlighetsoppfølging
4) Sjekkliste for tilsyn før brukertillatelse/ferdigattest
5) Rutine for reaksjon etter tilsyn
6) Rutine/sjekkliste for konstatering og oppfølging av ulovligheter
7) Iverksetting av overtredelsesgebyr
8) Retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr
9) Prosedyre for tilsyn med sluttdokumentasjon.

Videre framgår det av rådmannens tilbakemelding at det er gjort organisasjonsmessige grep
og faste møter med leder og faggrupper som skal bidra til bedre kontroll for å sikre
likebehandling i saksbehandlingen.
Kontrollutvalgets konklusjon var bl.a. at det kan være naturlig for utvalget å følge opp med en
orientering og status om noe tid for å se hvordan implementeringen har satt seg.
Revisor har gjennomgått protokoller fra kontrollutvalgets møter, og kan ikke se at det har vært
orientert om hvordan tiltakene har blitt satt ut i praksis på noe senere tidspunkt.
Revisor har sett på nøkkeltall i KOSTRA for området, for kommunen gjennom flere år, og
sammenlignet med andre kommuner.
Malvik

Melhus

Kommunegruppe

Landsgjennomsnitt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for byggesaker
med 3 ukers frist

17

15

24

20

18

15

16

16

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for byggesaker
med 12 ukers frist

30

28

56

54

32

35

36

32

Andel
av
innvilgede
byggesøknader som skjer gjennom
vedtak om dispensasjon

17

27

14

13

24

21

22

18

Andel av søknader om nye
bygninger i LNF-/LNFR-områder
som ble innvilget

100

100

91

--

91

93

95

96

Andel av søknader om tiltak i freda
eller verneverdige områder /
bygninger som ble innvilget

--

50

50

--

49

46

49

49

Selvkostgrad i byggesaker

100

100

95

89

94

94

86

86

Vi ser av tabellen ovenfor at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var innenfor 3ukersfristen i begge årene. Det kan likevel hende at det er et visst antall saker, hvor
saksbehandlingsfristen blir overskredet.

2.3

Hvordan kommunen organiserer de aktuelle
oppgavene som er tema for prosjektet

Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging har ansvar for fagområdene arealplaner,
byggesak, kart og oppmåling, landbruk, miljø og forurensning, samt prosjekt og utvikling innen
bygg, boligfelt, veg, vann og avløp. Virksomheten ledes av virksomhetsleder som er direkte
underlagt rådmannen.

Figur 1.

Administrativ organisering, Malvik kommune

På nettsidene til ARESAM går det fram at all henvendelse til virksomheten skal gå via
servicetorget. Servicetorget er forsterket med saksbehandlere fra virksomheten tre dager i
uken; tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 15.00.Videre framgår det at de ønsker at kundene
bestiller time i forkant, slik at saksbehandlerne kan stille forberedt og yte best mulig service
overfor innbyggerne.

3 PROSJEKTDESIGN
I dette kapitlet vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Revisor viser til tabell 1, risiko og vesentlighetsvurdering som er hentet fra overordna analyse
som ligger til grunn for Plan for forvaltningsrevisjon. Her er det byggesaksbehandling som er
angitt som risikoområde. I Plan for forvaltningsrevisjon er annen saksbehandling ved ARESAM
vurdert som aktuelle. Dersom vi skal følge vurderingene som er beskrevet i analysen vil revisor
avgrense

forvaltningsrevisjonen

til

byggesaksområdet,

og

se

bort

fra

øvrige

saksbehandlingsoppgaver ved ARESAM. Gitt at risikovurderingene i den overordna analysen
er like aktuelle, vil en slik avgrensning øke treffsikkerheten på revisjonen.

3.2

Problemstillinger

1: Er det lagt til rette for god byggesaksbehandling i kommunen?
Vi vil i problemstillingen se om det er lagt til rette for en effektiv saksbehandling i
byggesaksbehandlingen i kommunen. Det vil si om det er system for god og riktig
saksbehandling, og om avvik følges opp ed behov. I dette vil vi se om det er etablert mål og
rapporteringssystem for byggesaksbehandlingen i kommunen som gir mulighet for
igangsetting av tiltak ved behov. Vi vil også se om byggesaksbehandlerne har kapasitet og
kompetanse (ressurser) til å utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Videre vil vi
se om det er tilgjengelige retningslinjer og rutinebeskrivelser, og maler som er nødvendig for
å sikre en enhetlig linje i saksbehandlingen. Vi vil også se på den interne kvalitetssikringen, og
om det foreligger rutiner for denne. Disse forholdene blir vurdert opp mot hensynet til
likebehandling og forsvarlig saksbehandling.

Mulige fokusområder vil være:
•

Ledelsen fører aktiv kontroll med saksbehandlingen, kapasiteten og skaffer seg
oversikt over områder i etaten hvor det er fare for svikt og setter inn tiltak ved behov

•

Oppdaterte rutinebeskrivelser (formelle eller uformelle) for saksbehandlingen

•

Kvalitetssikring av saker

•

Tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgaver på en forsvarlig måte

•

Saksbehandlerne har kapasitet til å gjennomføre oppgaver

•

Kommunikasjon og samhandling til arealplaner for effektiv saksbehandling

2: Er saksbehandlingen for byggesaker i samsvar med god forvaltningsskikk?
I problemstillingen ser vi nærmere på selve byggesaksbehandlingen, og om den skjer i tråd
med god forvaltningsskikk. Prinsippet om god forvaltningsskikk innebærer at all
saksbehandling skal skje i tråd med regler og retningslinjer, at den skal være rettferdig og sikre
likebehandling, og at forvaltningen skal opptre ryddig, åpent og serviceinnstilt i møte med
innbyggerne. Vi vil derfor undersøke om forvaltningslovgivningens saksbehandlingsregler
etterleves i byggesaksbehandlingen, og om byggesaksbehandlingen skjer i tråd med andre
regler, retningslinjer og kommunale planer. En viktig del av dette er å undersøke om
saksbehandlerne holder frister. Å veilede kunder i søknadsprosessen er også en del av god
forvaltningsskikk. Vi vil derfor også sette fokus på slike forhold. Avslutningsvis vil vi se om
kommunen har etablert en tilsynsvirksomhet knyttet til vedtatte byggesaker da dette er en
lovpålagt oppgave.

Mulige fokusområder vil være:
•

Antall søknader og meldinger om tiltak mottatt siste fem år per 10 000 innbyggere
sammenlignet med andre kommuner

•

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid sammenlignet med andre kommuner
o Saksbehandlingstid for saker med fristbrudd

•

Veiledningsplikt i søknadsprosessen

•

Likebehandling ivaretas

•

Saksbehandlings- og responstiden er i tråd med kravene i lovgivningen vedrørende
saksbehandlingstid

•

Gjennomsnittlig antall dager for behandling av byggesøknad
o Informert søkere med fristbrudd

•

Gebyr beregnes i samsvar med gebyrregulativet samt forskriftskrav
o Selvkostgrad for byggesak

•

Antall klager til FM på byggesaksbehandlingen

•

Antall vedtak innen byggesak opphevet av FM etter klage

•

Tilsyn med byggesaker

3.3

Overordna kriterier (kilder)

Data som hentes inn vil bli vurdert opp mot en rekke kriterier. Det vil for det første være lovog forskriftsbestemmelser fra forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker og kommuneloven, samt arkivforskriften. I tillegg vil
forvaltningsrevisjonen fra 2012 følges opp som kriterier i denne undersøkelsen.

3.4

Metoder for innsamling av data

Data vil i hovedsak hentes inn ved gjennomgang av dokumenter i kommunens
saksbehandlingssystem og ved intervju med ledelse og saksbehandlere med oppgaver knyttet
til byggesaksbehandling. Intervju er valgt fordi det gir mulighet for å gå i dybden i og nyansere
interne prosesser og egne handlingsdokumenter vil blant annet kunne dokumentere system
og rutiner.
Tallmateriale og informasjon fra KOSTRA og fylkesmannen vil også være sentrale kilder til
data både i form av egne selvstendige data, men og for å supplere annen data.
Vi vurderer det som hensiktsmessig å gjennomføre en kontroll av vedtak knyttet til
fristoverskridelser da det er forhold som tyder på at andelen saker med fristoverskridelser er
på ca. 27 % i 2013 noe som betraktes som vesentlig.
I den grad det kan gi nyttig informasjon, vil revisor forsøke å få kontakt med utvalgte
tiltakshavere (søkere), for å få deres erfaring med byggesaksbehandlingen i kommunen.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim, 17.9.2018

Anna Ølnes

Merete M. Montero

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Prosjekt id

1058

Kommune

Malvik kommune

Sak:

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsprosjekt : Saksbehandling innen areal og samfunnsplanlegging
(ARESAM)

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 79
Revisjonsforskriften kap. 6
RS 200 - Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon MidtNorge SA

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Rådgivnings- eller
andre tjenester som
er egnet til å påvirke
revisors habilitet

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenester under
Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som
kommunens egne
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Opptre som fullmektig Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den
revisjonspliktige
Andre særegne
forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Trondheim, 1.10.2018

--------------------------------------Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/412 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Årsrevisjon 2017 Malvik
Tilbakemelding Årsrevisjon 2017
Strenge vilkår for fritak
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Avslutning av tilsyn - Direktoratet for forvaltning og ikt
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Brev til kommunen fra Revisjon Midt-Norge SA etter årsrevisjon 2017
2. Tilbakemeldingsbrev fra kommunen til Revisjon Midt-Norge SA etter årsrevisjonen 2017
3. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man kan søke om, ikke noe man har krav på
4. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
5. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk
6. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har hatt tilsyn med universell utforming av
kommunens hjemmesider. Difi har mottatt plan for retting fra kommunen og tilsynet er
avsluttet på bakgrunn av denne.
7. Ihht Opplæringslovens § 9 har fylkesmannen kompetanse til å ilegge skoleeier
tvangsmulkt og bøter m.v, i tilfeller der skoleeier har brutt sine forpliktelser etter loven
8. Røde Kors har utført undersøkelse som viser at nær 1 av 3 helsesøstre må avvise
elever pga tidspress og 60% sier de sjelden har tid til å jobbe forebyggende

Økonomi

REVISJON MIDT-NORGE SA
Postboks 2565
7735 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref:
2018/3907-5

Saksbehandler:
Einar Spjøtvoll

Dato:
07.06.2018

Årsrevisjon 2017
Det vises til deres tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon for 2017. Først vil vi takke for
konstruktive tilbakemeldinger, og for det gode samarbeidet vi har med revisjon Midt-Norge.
Nedenfor følger vår tilbakemelding på de ulike punktene som revisjonen har tatt opp.
Rutinekartlegging
Malvik kommune vil se nærmere på den samlede faktureringen innenfor hele kommunen og
vurdere endringer som både vil bedre kontrollen med og redusere sårbarheten ved kommunens
faktureringsarbeid. I den sammenheng vil det også være naturlig å se på hvordan internkontrollen
kan bedres.
Løpende revisjon
Vi er enig i de forhold som revisjonen tar opp på dette punkt, og ser at det er et potensiale for å
øke forståelsen av forskjellen mellom drifts- og investeringsregnskapet. Malvik kommune
arbeider bevisst for å bedre rutinene knyttet til budsjettering av investeringer, og vil samtidig ha
oppmerksomhet på økt bevissthet på skillet mellom drift og investering.
Årsoppgjøret
Bokføringsbilag
Vi vil fortsette med å bedre dokumentasjonen. I dette ligger blant annet å vurdere avvisning av
bilag med manglende dokumentasjon, der slikt tiltak vurderes å være hensiktsmessig.
Lønn
Vi vil endre rutinen fra og med regnskapsåret 2018. For å finansiere effekten av denne endringen
er det lagt opp til å benytte deler av overskudd fra 2017. Malvik kommunestyre avgjør dette i sitt
møte den 18. juni 2018.
Aksjer
Vi merker oss tilbakemeldingen fra revisjonen på dette punkt, og vil håndtere dette i forbindelse
med regnskapet for 2018.
Postadresse
Postboks 140, 7551 Hommelvik
E-post
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no

Telefon
73972000
Telefaks
73972001

Bank
4218.07.50309
Org.nr
971035560

Malvik kommune, saksnr. 2018/3907-5

Selvkost
Feil som er ført her vil bli rettet opp i 2018.
Avsetninger til fond
Vi vil vurdere å foreslå en budsjettendring i 2. tertial for 2018 dersom vi ser at det er behov for
avsetninger til ubundne fond i 2018.
Noter
Det påpekes at note 4 viser mer enn nødvendig. Dette oppfatter vi ikke som en feil, men et
moment som vi vil vurdere å ikke ta med ved neste årsregnskap.
I note 15 er vi klar over at vi ikke følger anbefalingen i KRS nr. 6. Årsaken til det er at vi per i
dag ikke har nok informasjon til å utforme noten slik det er anbefalt. I årets note ble det derfor
laget en variant som vi mener gir tilstrekkelig informasjon. I løpet av høsten planlegges det å
skaffe et økonomistyringsverktøy som vil gi oss bedre kontroll på bevilgninger og forbruk. Når
vi får dette på plass forventer vi at mer relevant informasjon om prosjektene blir samlet på et
sted, noe som vil bidra til at vi kan nærme oss anbefalingen i KRS nr. 6.

Med hilsen
Einar Spjøtvoll
økonomisjef
Tlf: 952 63 737
E-post: einar.spjotvoll@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.
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Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet

bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det
som allerede følger av taushetsplikten.
SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for
folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer».
I denne er det blant annet fastslått at:
«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»
Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale
meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en
folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkete
rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?
SVAR: Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk
skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.
For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å
lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke
tjenestemannens eget tilsettingsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om
tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se
kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «sak som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold».
Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket
møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.
Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det
som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår
hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.
En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen
bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god
idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk
formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Vår dato
Vår referanse

8.5.2018
17/01231-9

Dykkar dato
Dykkar referanse

Sakshandsamar: Siv Bianca Kjosås

Carl-Jakob Midttun

Avslutting av tilsynet med Malvik kommune
Tilsynet viser til endeleg tilsynsrapport datert 18.01.2018, oppdatert plan for retting motteke
10.04.2018 og anna korrespondanse i samband med oppfølginga av tilsynet med nettstaden
http://www.malvik.kommune.no/.
Avvika er retta først når sluttbrukaren ikkje lenger opplever feilen i løysinga. Sluttbrukar er
innbyggjarar og andre brukarar av nettstaden dykkar.
Arbeidet med retting starta rett etter tilsynet var gjennomført i november. Rettinga skjer i
samarbeid med leverandørane Custom Publish og Kommuneforlaget. Vi legg til grunn at alle
feil knytt til avvika etter oppsett plan skal vera retta innan mai 2018.
Tiltaka som er beskrive i den oppdaterte planen, korrigerer i all hovudsak dei feila som blei
avdekka under kontrollen.
Følgjande feil er framleis ikkje retta:
Avvik 2 bokstav a) Tabellen er ikkje er koda med <table>-elementet.


Det er koda inn tittel på kalenderhendelsene med h-tag for overskrift, men aktuell
tabell er framleis ikkje koda/identifisert med <table>-elementet i HTML. I tillegg skal
overskriftscellene være rett koda med <th>, og kopla til datacellene i tabellen.

I koden er det brukt <div> med colums og row. Dette er oppbygning som kjenneteiknar ein
tabell. Det er fleire måtar å strukturere og koda innhaldet på, som oppfyller minstekrava i
forskrifta, men noverande løysing oppfyller ikkje suksesskriterium 1.3.1.
Vi er likevel komne til at oppdatert plan for retting er tilstrekkeleg til at tilsynet kan avsluttast.
Føresetnaden er kommunen rettar enkeltfeilen nemnt over innan onsdag 23. mai 2018. Den
lar seg retta ved hjelp av standard HTML-koding.
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Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.
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