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Sakliste
Saksnr.
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2018
Status kommuneøkonomi
Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt
Virksomhetsbesøk høst 2018
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/338 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget og er tilgjengelig
på www.konsek.no/kontrollutvalg/malvik.

Status kommuneøkonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 32
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
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/229 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxxxxxx i Malvik kommune.
2. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets møte 15.10.2018.
Vedlegg
Plan forvaltningsrevisjon 2017-2018.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven påse at det årlig gjennomføres
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og
vedtak av plan for forvaltningsrevisjon (sak 11/17, 27.02.17) lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018. Kommunens plan for forvaltningsrevisjon har opplistet
flere mulige prosjekter som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Kommunen har nylig
fått overlevert rapport fra revisjonen om "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene", behandlet i
kommunestyret 23.04.2018, sak 13/18. De øvrige prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon
er oppført i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget vil i følge plan for forvaltningsrevisjon
prioritere blant prosjektene ut fra en vurdering av aktualitet på bestillingstidspunktet.
Prosjektene kan være mer og mindre aktuelle per dato, fordi risikovurderinger endres over
tid. Beskrivelsen som gis om innretning av prosjektene under hvert tema (gjengitt i kursiv
under) er ikke bindende, kun veiledende.
Saksbehandling og internkontroll i barnevernet
Malvik kommune bryter fristen i en rekke barnevernssaker. En forvaltningsrevisjon kan gi
svar på om barneverntjenesten har nødvendige ressurser, bemanning og kompetanse, og
om det er etablert internkontroll som bidrar til at kommunen oppfyller lovkravene til tjenesten

Overholder Malvik kommune arbeidsmiljøloven
Skoler og barnehager samt pleie- og omsorgstjenestene omfatter mange ansatte og det er
omfattende behov for vikarer. Setter man inn vikarer ved sykdom? I hvilken grad jobber
kommunen for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven?

Avvikshåndtering
Malvik kommune har et system for å håndtere avvik. I hvilken grad er det etablert enkultur for
å melde og håndtere avvik? Gir kommunen systematisk opplæring i systemet? En
forvaltningsrevisjon vil være mest aktuell innenfor helsetjenestene.

Økonomistyring
Kommunen har over flere år hatt stram økonomi, noe som krever god økonomistyring og
budsjettdisiplin. På tross av dette har det dukket opp større uforutsette utgifter ved flere
anledninger. Har kommunen tilstrekkelig kontroll på økonomiområdet? Systemene for
rapportering og dialogen mellom rådmann/økonomisjef og virksomhetene vil være sentral i

en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen.

Avlastningstilbud til barn og unge
Malvik kommune tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge og
familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Kommunen skal jobbe med å
finne mer egnede lokaler for de ulike brukergruppene. Avlastningstilbudet er likevel ikke bare
avhengig av lokaler, men av tilstrekkelig grunnbemanning for å sikre at brukerne får gode
tjenester, at medarbeiderne har riktig kompetanse, og at de er gitt tilstrekkelig opplæring. Det
vil også være aktuelt å belyse om kommunen oppfyller kravene til å innhente politiattest.

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.

Kontrollutvalget har 120 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2018.
Ressursrammer for forvaltningsrevisjonsprosjekter ligger normalt et sted mellom 200-400
timer. Sekretariatet anbefaler derfor utvalget å bruke ressurser fordelt over to år, slik at
arbeidet med forvaltningsrevisjonen starter i 2018 og sluttføres i 2019.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av prosjekt som
skal prioriteres utført. Kontrollutvalget må videre diskutere og fastsette problemstillinger som
legges til grunn for bestillingen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget drøfter i møtet hvilket prosjekt i gjeldende plan som
er mest formålstjenlig å bestille nå, samt diskutere og fastsette problemstillinger som legges
til grunn for bestillingen.
Prosjektplan, ressursramme og tidspunkt for levering av rapport legges fram for
kontrollutvalget på utvalgets neste møte den 15.10.2018.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018

Malvik kommune
Vedtatt i kommunestyresak 11/17, 27.2.17.

1 Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o
o
o

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi,produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om
a)
b)
c)
d)
e)
f)

forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til
målene som er satt på området,
regelverket etterleves,
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer
samsvarer med offentlige utredningskrav
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten
er nådd.

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste
politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de
resultater som oppnås.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen
som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette ifølge
kontrollutvalgsforskriften § 10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis
prioriteringer for forvaltningsrevisjon i en gitt periode:
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og
virksomheter.

Denne planen er utarbeidet for perioden 2017-2018. Planen er basert på dokumentet
overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i 2017.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Fylkekommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med
kommuneloven § 78, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen en tidsplan for gjennomføring av
prosjektene, og mer konkrete bestillinger av det enkelte prosjekt. Kontrollutvalget gis
anledning til å fravike planen dersom de finner det nødvendig. Ved omfattende endringer
rapporteres det om disse til fylkestinget.

2 Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
Hvert enkelt område er foreslått på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i
den overordnede analysen. I prioriteringen har vi tatt hensyn til at det er ønskelig med
en viss fordeling mellom ulike områder av kommunens virksomhet og at man prioriterer
noen områder der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år.
Forslagene til av innretning av hver forvaltningsrevisjon er ikke bindende for
planleggingen og gjennomføringen. Kun første prosjekt er prioritert i nummerrekkefølge.
Kontrollutvalget prioriterer blant de øvrige prosjekt ut fra en vurdering når det er aktuelt
å bestille.

Område
1. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Flere pårørende har kritisert tjenestetilbudet ved helsetunene gjennom det siste året.
En forvaltningsrevisjon av kvaliteten på tilbudet innen pleie og omsorg kan belyse om
kommunen oppfyller lovkravene til kvalitet. Det vil også være relevant å undersøke om
kommunen sørger for at tilbakemeldinger fra medarbeidere, brukere og pårørende
brukes i kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet, og at kommunen har et system for
internkontroll.
Saksbehandling og internkontroll i barnevernet
Malvik kommune bryter fristen i en rekke barnevernssaker. En forvaltningsrevisjon kan
gi svar på om barneverntjenesten har nødvendige ressurser, bemanning og
kompetanse, og om det er etablert internkontroll som bidrar til at kommunen oppfyller
lovkravene til tjenesten.
Overholder Malvik kommune arbeidsmiljøloven?
Skoler og barnehager samt pleie- og omsorgstjenestene omfatter mange ansatte og
det er omfattende behov for vikarer. Setter man inn vikarer ved sykdom? I hvilken
grad jobber kommunen for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven?
Avvikshåndtering
Malvik kommune har et system for å håndtere avvik. I hvilken grad er det etablert en
kultur for å melde og håndtere avvik? Gir kommunen systematisk opplæring i
systemet? En forvaltningsrevisjon vil være mest aktuell innenfor helsetjenestene.
Økonomistyring
Kommunen har over flere år hatt stram økonomi, noe som krever god økonomistyring
og budsjettdisiplin. På tross av dette har det dukket opp større uforutsette utgifter ved
flere anledninger. Har kommunen tilstrekkelig kontroll på økonomiområdet?
Systemene for rapportering og dialogen mellom rådmann/økonomisjef og
virksomhetene vil være sentral i en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen.
Avlastningstilbudet til barn og unge
Malvik kommune tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge og
familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Kommunen skal jobbe
med å finne mer egnede lokaler for de ulike brukergruppene. Avlastningstilbudet er
likevel ikke bare avhengig av lokaler, men av tilstrekkelig grunnbemanning for å sikre
at brukerne får gode tjenester, at medarbeiderne har riktig kompetanse, og at de er
gitt tilstrekkelig opplæring. Det vil også være aktuelt å belyse om kommunen oppfyller
kravene til å innhente politiattest.

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.

2.1 Oppfølging og rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor gi rapport til kontrollutvalget om
resultatene av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid til
kommunestyret. Dette skjer vanligvis ved at utvalget legger fram rapporten fra den
enkelte forvaltningsrevisjonen fram for kommunestyret.
Kontrollutvalget rapporterer også til kommunestyret om administrasjonens oppfølging av
kommunestyrets vedtak ved behov, og samlet ved slutten av valgperioden.

Virksomhetsbesøk høst 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/103 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Vedlegg
Enheter Malvik kommune
Eierskap Malvik kommune
Saksutredning
Sak 13/18 i kontrollutvalgets møte 07.05.18 om virksomhetsbesøk høst 2018 ble utsatt og
settes på sakskartet igjen nå.
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
kan utvalget velge å legge enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til
bedrifter som kommunen har eierandeler i (se vedlegg). Disse møtene vil kunne kombineres
med orientering om virksomheten fra ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i
sammenheng med forestående bestillinger av selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget har møtestart på ettermiddagen. Det blir nødvendig med tidligere møtestart
dersom utvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøk, av hensyn til arbeidstiden til de ansatte
ved virksomheten.
Kontrollutvalget har møter følgende datoer i høsthalvåret:
· 15.10
· 26.11

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar stilling til hvilke virksomheter/bedrifter det
eventuelt ønsker å besøke høsten 2018.

Enheter Malvik kommune

Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap
Malvik kommune
Orgnr

Navn

910568183

Biblioteksentralen SA

971217391

Innherred Renovasjon IKS

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

988799475

Konsek Trøndelag IKS

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

917393222

Norservice Eiendom AS

977036283

Type

Eierandel

SA

0,00%

IKS

14,70%

IKS

2,41%

IKS

4,00%

IKS

4,29%

AS

1,60%

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

10,60%

945510552

Trondheim Havn IKS

IKS

0,01%

992047364

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

IKS

6,50%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

3,28%
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/338 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Melding om vedtak - behandling i kommunestyret
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget på revisjonsrapport.
Fylkesmannens vedtak i mobbesak
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Komitémøte kan være fjernmøte
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om vedtak fra behandling i kommunestyret 23.04.2018: Kontrollutvalgets
årsmelding for 2017 og rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene
2. Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget i møte 10.10.2017, sak 29/17, på
rapport fra forvaltningsrevisjon om avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen
3. Vedtak fra Fylkesmannen av 11.05.2018 i medieomtalt mobbesak ved en skole i
kommunen. I vedtaket har Fylkesmannen gitt skolen frist for gjennomføring av tiltak og
utarbeiding av redegjørelse om skolemiljø.
4. Pressens offenlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner
5. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser er gitt ut av departementet
6. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?
7. Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er fysisk tilstede, deltar i møtet. KD
har imidlertid gitt en forskrift som gir adgang til å holde "fjernmøte" i andre organer enn
kommunestyret og kontrollutvalget.

Rådmann

Kontrollutvalget

Deres ref:

Vår ref:
2017/3174-1

Saksbehandler:
Ester Sandtrø

Dato:
26.09.2017

Tilbakemelding oppfølging av revisjonsrapport avdekking
og oppfølging av mobbing i grunnskolen 2016
Vi viser til kommunestyrets vedtak i sak 3/2017, jf. vedtakspunkt 4. I tråd med
dette oversendes herved tilbakemelding.
Tilbakemeldingen er basert på samtaler og evaluering gjennomført internt i skolene,
i rådmannens stab og i rektormøter.
Hvordan har kommunen arbeidet med revisjonen?
1. Revisor anbefaler rådmannen å sørge for at gjeldende planer, rutiner og
prosedyrer er oppdatert og tilgjengelig for alle.
Strategi og handlingsplan mot mobbing er lagt på kommunens hjemmeside, og skal
oppdateres med nye utgaver når de er revidert. Rutiner og prosedyrer for
håndtering av mobbing og bekymringsfullt fravær er lagt i felles kvalitetssystem.
Nytt kapittel 9A i opplæringsloven krever ny dokumentasjon, og det er utarbeidet
mal for aktivitetsplan og mal for samtale med foresatte. Disse prøves nå ut på alle
skoler i aktuelle saker denne høsten, og skal så evalueres og legges inn i
kvalitetssystem og i systemet «Oppad sikker arbeidsflyt».
Ansvar for årlig revisjon av alle dokumenter tilligger kommunalsjef oppvekst.
2. Rapporten viser at det er svakheter i saksbehandling, slik det
framkommer i vedtak som er skrevet etter opplæringslovens kapittel
9A.
Manglende forsvarlig saksbehandling er knyttet til utforming av enkeltvedtak, som
ikke inneholder de elementer som et enkeltvedtak skal inneholde etter
opplæringsloven og forvaltningsloven.
Ny mal for enkeltvedtak ble utarbeidet, tilgjengeliggjort i saksbehandlingssystemet
og tatt i bruk umiddelbart etter revisjonen. Rådmannen har videre sørget for at alle
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. 2017/3174-1

rektorer og avdelingsledere i skolen har fått felles gjennomgang om god og riktig
saksbehandling av jurist i rådmannens stab. Dette ble gjennomført våren 2017.
Kommunestyret presiserte i sak 3/17 at rådmannen må sikre at all tilgjengelig
dokumentasjon av eldre saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
Dette er drøftet i møte med rektorene og avdelingslederne, som har tatt opp dette
kravet med lærerne. Det rapporteres at lærerne bruker Oppad Sikker Arbeidsflyt til
sikker dokumentasjon i alle saker nå. Ledelsen på skolene har sørget for at alle
lærere er informert om og vet hva de skal gjøre med dokumentasjon vedrørende
tidligere elever.
4. Ytterligere kommentarer
På generelt nivå vurderes denne revisjonen å ha vært nyttig og gjort oss
oppmerksom på at arbeid med kvalitetssystemet og ansvar for oppfølging av rutiner
og prosedyrer må ha kontinuerlig oppmerksomhet.
Arbeid med avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser er et kontinuerlig
arbeid som krever jevnlig kompetanseheving, og at det jobbes kollektivt med alle
ansatte på skolene og i barnehagene. Alle skoler og barnehager deltar inneværende
skoleår i utdanningsdirektoratets satsing på læringsmiljø, og får gjennom denne
satsningen systematisk kompetanseheving og veiledning til å utvikle enda bedre
profesjonell håndtering av disse sakene.
I forbindelse med iverksetting av nytt kapittel 9A i opplæringsloven fra 1. august i
år, gjennomføres det skolering og samlinger i regi av Fylkesmannen. Malvikskolene
har vært godt representert på disse samlingene. Dokumentene «Strategi mot
mobbing i skoler og barnehager», samt «Handlingsplan mot mobbing i skolen» skal
revideres høsten 2017, og funn i revisjonen vil bli tatt med også i dette arbeidet.
Med hilsen
Ester Sandtrø
kommunalsjef
Tlf: 73972170
E-post: ester.sandtroe@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.
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Les hele rapporten her:
http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof
Bernt.
En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig
innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om
at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførerens habilitet og valgbarhet. Det
vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker
tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den
tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt
et forhold til rådmannen.
SPØRSMÅL:
Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne
bli saker der han har hatt en sentral rolle?
Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært
samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et
forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?
Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?
SVAR:
I kommuneloven § 77 nr. 2 finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med
medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare
verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i
protokollmerknaden, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i
habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig,
eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår
denne sterkt.

Komitémøte kan være fjernmøte
Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via
telefon?
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan
imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i kommuneloven §
33 om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdelen av medlemmene har vært til
stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?
SVAR:
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men
Kommunaldepartement har, med hjemmel i kommuneloven § 30, nr. 2, gitt en forskrift som
gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget.
Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne
møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis
det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes
der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser
(forskriften § 3).
Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet
ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen
er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2,
første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen
benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte (forskriften § 2, tredje avsnitt).

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/338 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
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