Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Arkivsak:

18/463

Møtedato/tid:

26.11.2018 Kl 17:00

Møtested:
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Møtedeltakere:
Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Andre møtende:
Carl-Jakob Midttun, Malvik kommune
Einar Spjøtvoll, Malvik kommune
Tone Østvang, Malvik kommune
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, postmottak Malvik kommune, politisk
sekretær, postmottak Revisjon Midt-Norge SA (RMN), Espen Langseth (RMN)

Merk at kontrollutvalget starter med virksomhetsbesøk i
Trønderenergi sine lokaler på Lerkendal kl 13:00

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, 19.11.2018

Randi Eikevik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
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Sakstittel
Trønderenergi - orientering og omvisning
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.10.18
Oppfølging av kommunestyrevedtak - rapport fra forvaltningsrevisjon
helsetunene
Status kommuneøkonomi
Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
Møteplan 2019 for kontrollutvalget
Revidert prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
Referatsaker
Eventuelt

Trønderenergi - orientering og omvisning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/103 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget kan besøke kommunale enheter og selskaper i tillegg til eller i forbindelse
med sine ordinære møter. Slike besøk er ikke formelle tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir
kontrollutvalget en mulighet til å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet.
Kontrollutvalget kan ta med seg kunnskap og inntrykk videre i sitt kontroll- og tilsynsarbeid.
Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77-5 pålagt en oppgave med oppfølging av
selskaper som kommunen har eierandeler i. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 20.08.18, sak
19/18, at det ville besøke Trønderenergi i forbindelse med sitt møte 26.11.18.
Kontrollutvalget vil få en omvisning samt orientering om selskapet, virksomheten og
fremtidige prosjekter.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.10.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/463 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.10.18 godkjennes.

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
31/18

Oppfølging av kommunestyrevedtak - rapport fra
forvaltningsrevisjon helsetunene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
32/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/54 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon ved helsetunene.DOCX
Saksutredning
Kommunestyret behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene 23.04.18, sak 13/2018. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
·
·

·

Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
· Sørge for at ansatte er trygge i vurderingen av pasient/brukers
samtykkekompetanse, og at ansatte kjenner vilkårene og rutinene for
vedtak om bruk av tvang
· Sørge for at prosedyrer for legemiddelhåndtering er kjent og at de
etterleves
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.

Rådmann oversendte tilbakemelding på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp i
epost 12.11.18 (vedlagt). Rådmann informerer om at det er arbeidet på ansatte-, leder- og
systemnivå for å sikre en systematisk tilnærming. Tilbakemeldingen gjengis under i korte
trekk:
Samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp:
· Eksisterende rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet er gjennomgått og drøftet
· Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre planlagt og systematisk
opplæring
· Avdelingene tar opp temaet i møter i det daglige
· Utstrakt samarbeid med fylkesmannen

Legemiddelhåndtering:
Gjennomgang og evaluering av rutiner og prosedyrer minimum 1 gang per år
Opplæring – satt i årshjul for å sikre kontinuitet og årlig gjentakelse
Oppfølging av rutiner i daglig drift
Rådmann redegjør i sin tilbakemelding også for andre relevante tiltak som er iverksatt.
Rådmann er invitert i kontrollutvalgsmøtet for å orientere om oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om det fortsatt er behov for å ha fokus på tjenestekvalitet ved
helsetunene eller om det anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalgets
vedtak skal oversendes kommunestyret, jf. kommunestyrets vedtak i sak 13/2018.

Rådmann

Kontrollutvalget i Malvik

Deres ref:

Vår ref:
2017/3540-11

Saksbehandler:
Tone Østvang

Dato:
12.11.2018

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon ved helsetunene

Bakgrunn
I april 2017 bestilte Kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med fokus på kvalitet i pleie og
omsorgstjenesten. Arbeidet startet opp i november 2017 og ble sluttført og fremlagt for
kommunestyret den 23.4.18 (K.sak 13/18). I forvaltningsrevisjonens rapport konkluderes det
med følgende:
I denne forvaltningsrevisjonen har revisor søkt å belyse hvorvidt det er tilstrekkelig
medvirkning fra brukere og pårørende ved helsetunene i Malvik, og hvorvidt helsetunene
drives i tråd med utvalgte deler av regelverket. Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er lagt til
rette for systematisk og god medvirkning fra brukere og pårørende. Det er i 2017 innført nye tiltak for
medvirkning som forutsettes gjennomført i tråd med vedtak. Ansatte tilkjennegir en viss utrygghet med
hensyn til vurdering av samtykkekompetanse, og det er sannsynlig at tvang blir anvendt overfor
pasienter/brukere uten at det er fattet vedtak om dette (ulovlig).
Revisor konkluderer tilsvarende at helsetunene i all hovedsak drives i tråd med regelverket.
Avvikssystem er etablert og kjent blant ansatte, og helsepersonellet dokumenterer sin
virksomhet. Det meldes avvik knyttet til legemiddelhåndtering og ansatte oppgir dette som en
stor risiko ved helsetunene. Etterlevelse av prosedyrer for legemiddelhåndtering synes å
være varierende, noe som støttes av nylig gjennomført farmasøytisk tilsyn1.

Forvaltningsrevisjonen gav følgende anbefalinger til videre arbeid2:

1
2

Pkt 6.1 i rapporten
Pkt. 6.2. i rapporten
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
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Rådmannen anbefales å:
- Sørge for at ansatte er trygge i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og
at ansatte kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang.
- Sørge for at prosedyrer innen legemiddelhåndtering er kjent og at de etterleves.

Rapporten er vedlagt saken.
Kommunestyret fattet i denne saken følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved helsetunene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
a) Sørge for at ansatte er trygge i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og at
ansatte kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang.
b) Sørge for at prosedyrer for legemiddelhåndtering er kjent og at de etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.
Denne saken er en oppfølging av dette.
Kort innledning
Forvaltningsrevisjonen omfattet i hovedsak to virksomheter og tre avdelinger:
Virksomhet Helse og rehabilitering:
- Avdeling Stasjonsvegen 20, Vikhammer helsetun
- Avdeling Behandling og pleie, Hommelvik helsetun
Virksomhet Hjemmesykepleie
- Avdeling omsorgsboliger Hommelvik helsetun.
Rådmannen vil nå redegjøre for hva som er gjort for å følge opp de skisserte anbefalingene innen
områdene samtykkekompetanse, tvungen helsehjelp og legemiddelhåndtering. Det er arbeidet
både på ansatte-, leder- og systemnivå for å sikre en systematisk tilnærming.
Samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp
- Gjennomgang og evaluering av rutiner og prosedyrer – kvalitetssystem
For å trygge ansatte i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og at ansatte kjenner
vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang, er eksisterende rutiner og prosedyrer i
kvalitetssystemet gjennomgått og drøftet.
- Opplæring
Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre planlagt og systematisk opplæring av
ansatte, slik at de kan vurdere pasient/ brukers samtykkekompetanse, samt kjenne vilkårene og
rutinene for vedtak om bruk av tvang. Det er planlagt opplæring i dette temaet fast en gang per
år, og dette er innarbeidet i virksomhetenes årshjul. Til orientering gjennomfører alle sykepleiere,
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helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere ved virksomhetene NHI`s3 nettbasert 2 timers elæringskurs i «samtykkekompetanse» og NHI’s nettbaserte kurs i «tvungen somatisk helsehjelp»,
5 timers grunnkurs høsten 2018.
- Opplæring til nytilsatte
Alle nytilsatte får i tillegg utdelt en perm med de viktigste prosedyrene i virksomheten, og i
tillegg blir sjekkliste for nytilsatte gjennomgått og fulgt opp. Det vil være aktuelt å jobbe videre
for å sikre at vi har en lik praksis på dette i kommunen.
Alle nytilsatte blir pålagt å ta e-læringskursene «samtykkekompetanse» og «tvungen somatisk
helsehjelp» ved oppstart, og gjøres deretter kjent med prosedyrene som ligger i kvalitetssystemet.
Nytilsatte ufaglærte tar i tillegg e-læringskurset «innføring i omsorgsyrket» som er et 5 timers
grunnkurs.

- Oppfølging i daglig drift
Refleksjoner og drøftinger rundt temaet tas opp på personalmøter og andre møter i avdelingene
gjennom hele året, f.eks. på ukentlige avdelingsmøter, sykepleiemøter og helsefagarbeidermøter.
- Samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag
Den 15.10.18 ble det gjennomført et 3 timers kurs i temaet «Bruk av tvungen helsehjelp etter
kap. 4 A» i Bruket kulturhus. Dette tilbudet kom som følge av Fylkesmannens tilsyn på tvungen
helsehjelp i sykehjem, som ble gjennomført den samme dagen. Kurset var i regi av
Fylkesmannen i Trøndelag ved Paul Andre Anderson og Guro Marine Bjerkan. 44 ansatte deltok.
Vi har etablert et godt samarbeid med Fylkesmannen, og det er enkelt å ta kontakt for råd og
veiledning i vanskelige saker som oppstår i det daglige.
Legemiddelhåndtering
- Gjennomgang og evaluering av rutiner og prosedyrer – kvalitetssystem
Prosedyrer og rutiner for opplæring innen legemiddelhåndtering er innarbeidet i virksomhetene
gjennom mange år. Disse gjennomgås minimum 1 gang per år.
- Opplæring
Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre systematisk opplæring av ansatte også
innen temaet legemiddelhåndtering. Det gjennomføres opplæring spesielt tilpasset de ulike
yrkesgruppene, bl.a. for personer uten helsefaglig bakgrunn, helsefagarbeidere og sykepleiere.

3

Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
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I løpet av høsten 2018/ våren 2019 er det eksempelvis planlagt et 12- timers grunnkurs for
helsefagarbeidere, et 5- timers oppfriskningskurs for sykepleiere og et 4- timers
oppfriskningskurs for helsefagarbeidere. Pleiemedarbeidere uten helsefaglig utdanning skal
gjennomføre E- Læring grunnkurs i legemiddelhåndtering for medhjelpere (5 timer) årlig. I
tillegg gjennomføres en praktisk opplæring med sykepleier/vernepleier i avdelingen for å kunne
administrere enkelte preparater.
For å sikre kontinuitet er denne opplæringen satt inn i et årshjul, og vil dermed bli gjentatt årlig.
- Opplæring til nytilsatte
Ved ansettelse av nye medarbeidere følger virksomhetene rutinene som er beskrevet under
punktet om samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp. Det er utarbeidet rutiner for å følge opp
nytilsatte, for å sikre at de får opplæring og holder seg oppdatert på området.
- Oppfølging i daglig drift
I tillegg gjennomgås virksomhetens rutiner jevnlig i forbindelse med det daglige arbeidet med
legemiddelhåndtering og f.eks. ved bruk av ukedosett, gjennomgang av medisinkort,
sprøyteteknikk, bruk av smertepumpe. Denne opplæringen er tilpasset den enkeltes
utdanningsbakgrunn.

Andre relevante tiltak
- Simuleringstrening
Malvik kommune har dette året etablert et simuleringsrom ved Hommelvik helsetun som gir
helsepersonell mulighet for klinisk trening av praktiske ferdigheter. Dette vil bidra til å trygge
ansatte i pasientsituasjoner og bedre pasientsikkerheten. Etterhvert som simuleringsrommet blir
tatt i bruk vil mye av den praktiske opplæringen foregå der.
- Melding, registrering og oppfølging av avvik
I forvaltningsrevisjonsrapporten beskrives avvikssystemene knyttet til helsetunene. Som nevnt i
rapporten, melder ansatte oftest om avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Vi registrerer at
ansatte har blitt mer bevisst viktigheten av å rapportere avvik, og det er bra. Dette er et viktig
verktøy som skal bidra til forbedring og god tjenestekvalitet. Arbeidet krever derfor kontinuerlig
oppfølging og oppmerksomhet fra både ansatte, tillitsvalgte og ledere.
- Planlegging og innføring av multidose
I dialog med fastlegene arbeides det med tanke på innføring av multidose. Multidose er
maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og ta
legemidlene sine. det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og gjøre det enklere for brukeren.
Hittil i år (per okt. 2018) er det tilsammen registrert 72 avvik der det er lagt opp feil medisin i
dosett. Multidose vil sannsynligvis bidra til å redusere dette antallet og bidra til en mer effektiv
ressursbruk.
- Bruker- og pårørendeundersøkelser
I etterkant av denne forvaltningsrevisjonen er det denne høsten gjennomført bruker- og
pårørendeundersøkelser innen helse/ velferd. Dette i tråd med vedtaket som ble fattet av
kommunestyret den 30.10.17 (k.sak 61/17).

Side 4 av 5

Malvik kommune, saksnr. 2017/3540-11

- Samhandling
Helse – og velferdsområdet har faste ledermøter hver uke for å sikre fremdrift og god
samhandling. I tillegg er det etablert ca. 6 «kvalitetsmøter» per år, der både ledere og aktuelle
fagpersoner deltar. I disse møtene drøftes forbedringsområder og tema som er relevante med
tanke på kvalitetsforbedring i tjenestene. Malvik kommune har også knyttet til seg ulike fag- og
forskningsmiljø som har bidratt i dette arbeidet.
Aktuelle linker:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Budsjett 2019. Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022
Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020
Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Med hilsen
Tone Østvang
kommunalsjef
Tlf: 73972138
E-post: tone.ostvang@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Vedlegg:
Rapport forvaltningsrevisjon ved helsetunene
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Status kommuneøkonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
33/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 35
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.

Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
16/91 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.
Innspill forvaltningsrevisjon
Innspill til plan for forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Malvik kommune sin plan for forvaltningsrevisjon gjelder ut 2018. Kommunen må ha en
relevant og gyldig plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget kan bestille
forvaltningsrevisjonsrapporter fra i tidsrommet 2019-2020.
Kontrollutvalget må ta stilling til hvilke prosjekter som skal prioriteres for revisjon de neste par
årene. Prioritering av prosjekter gjøres på bakgrunn av en vurdering av risiko, sårbarhet og
vesentlighet. På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke oppfyller lovkrav, utnytter
ressurser dårlig m.v. Dersom kontrollutvalget er av den oppfatning at prosjekter som ikke er
beskrevet i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bør innlemmes i planen, må revidert plan
for forvaltningsrevisjon legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget kan imidlertid vedta
å videreføre en uforandret plan de neste par årene, uten å oversende den til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatet har bedt sentrale aktører i kommunen om å komme med innspill
til arbeidet med revidering av plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har mottatt to
innspill på områder som kan være aktuelle for revisjon (vedlagt).
Det legges opp til at kontrollutvalgsmøtet brukes til å vurdere hvorvidt gjeldende plan for
forvaltningsrevisjon har relevante og aktuelle prosjekter og kan videreføres de neste par
årene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til hvorvidt prosjektene som gjenstår i plan for
forvaltningsrevisjon fortsatt har aktualitet, og om planen skal videreføres uforandret i
perioden 2019-2020. Alternativt inkluderes flere/andre prosjekter, og da oversendes forslag
til plan for forvaltningsrevisjon til godkjenning i kommunestyret.

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.

Hei Rannveig,
Takker for forespørsel om å komme med innspill på hvilke områder vi vil undersøke om kommunen
når sine målsettinger. Jeg har i denne omgang to innspill til kontrollutvalgets vurdering:
To tema:

-

Innbyggerdialog teknisk etat. Forventningsavklaringer, kommunikasjon, frister og oppfølging
av innbyggere som henvender seg til teknisk etat, herunder veiledning og informasjon rundt
videre saksgang for innbyggernes henvendelser. Likebehandling.

-

PPT-elever. Hvorvidt elever som har krav på ekstra ressurser får dette innenfor gjeldende
budsjettstyring, gitt uforutsigbart antall barn som har behov for ekstra ressurser og at dette
forutsettes løst innenfor skolenes budsjett.

Beste hilsen

Ingrid Aune
Ordfører (Ap)
Tel: 7397 2000
www.malvik.kommune.no
ingrid.aune@malvik.kommune.no

Hei!
Kommunestyregruppen til Malvik Høyre ble tidligere i sommer oppfordret til å gi en
tilbakemelding på plan for forvaltningsrevisjon (FR) og plan for selskapskontroll (SK) som
utgår nå i 2018.
På vegne av Malvik Høyre vil jeg beklage at denne tilbakemeldingen ikke kom innen
8.august.
Vi i Malvik Høyre syntes dette ser greit ut, men vi har imidlertid et par innspill.
Det første er rutinene på servicetorget i forhold til å besvare både muntlige og skriftlige
henvendelser, i tillegg til innenfor frister.
Vi blir stadig fortalt historier hvor innbygger har stilt spørsmål til servicetorget, og etter
kvittert mottak hører jeg ingenting mer. Det er også innbyggere som reagerer på måten
muntlige henvendelser blir besvart.
Derfor:
- Hvordan håndterer Malvik henvendelser til førstelinjen, da både i forhold til hvordan det
svares og i forhold til å overholde frister. Opplever innbyggerne førstelinjen i Malvik
kommune som en profesjonell part?
En av kommunens egne verdier er åpen og samhandlende. Det er blitt mer fokus på at det
offentlige skal bli mer tilgjengelig ovenfor publikum. Likevel stenger kommunen seg mer og
mer bort fra publikums kontakt. Som eksempel kan åpningstider servicetorget, de
ulike byggene og NAV nevnes . Det kan oppleves som om det kun er ved personlig kontakt,
da etter allerede inngåtte avtaler som gjelder.
Derfor:
- Opplever våre innbyggere at kommunen er åpen og samhandlende i forhold til
tilgjengelighet og muligheter for publikumskontakt. Er det enkelt for innbyggerne å få hjelp,
bistand og kontakt?

Ut over dette, er vi glade for at virksomheten ARESAM står på planen. Det er dessverre ofte
det fremkommer uttalt misnøye fra innbyggerne når det gjelder denne virksomheten.
Uansett om kritikken er berettiget eller ikke, så mener vi at en gjennomgang og fokus på
virksomheten kan være bra.
Nok en gang beklager jeg at denne tilbakemeldingen ikke kom innen fristen, og håper dere
uansett kan ta den med i det videre arbeidet.
Med hilsen
Eva Lundemo
Gruppeleder Malvik Høyre

Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
35/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/149 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og bekreftelse på vandel til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Malvik kommune

Saksutredning
I henhold til kommunelovens § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget påse av kommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Dette er ytterligere presisert i forskrift om
kontrollutvalg (15.06.2004, no. 905) som i § 6 utdyper kontrollutvalgets tilsynsrolle i forhold til
revisjonen av kommunens regnskaper. Vi gjengir § 6 i sin helhet:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår
i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Som det fremgår av bestemmelsene skal kontrollutvalget holde seg orientert om
revisjonsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning invitert
oppdragsansvarlig revisor for Malvik kommune til kontrollutvalgets møte for å orientere om
planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon. Bekreftelse på revisors
vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlagt).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen og bekreftelsen på vandel til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Malvik kommune

7.11.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Malvik kommune er Ann Katharine Gardner.
Jeg bekrefter med dette at Ann Katharine Gardner oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 5.11.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Møteplan 2019 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/103 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2019:
25.februar, 6.mai, 27.mai, 16.september, 28.oktober, 2.desember.
Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget
Saksutredning
For å kunne planlegge og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet er det nødvendig å
fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler,
både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for
oppgaver knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Sekretariatet legger opp til at mandager videreføres som møtedager.
Andre arrangement:
30.-31.januar: Samling for kontrollutvalg Gardermoen. NKRF
4.-5.juni: Samling for kontrollutvalg. Forum for kontroll og tilsyn
Foreløpige stikkord for saker som er aktuelle på de enkelte møter:
25.februar 2019
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
6.mai 2019
Årsregnskap Malvik kommune 2017 – kontrollutvalgets uttalelse
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april.
Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal også
foreligge når formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

27.mai 2019
Rapport fra forvaltningsrevisjon ARESAM

16.september 2019
Budsjett og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2020-2023

28.oktober 2019
Status regnskapsrevisjon 2019

2.desember 2019
Møteplan kontrollutvalget 2020

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget fastsetter 6 møter i 2019. Forslag til
møteplan framgår av innstillingen.

Årsplan 2019
For kontrollutvalget
i Malvik kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om
kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til kommunestyret. Videre
skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra
forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll
Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.

Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller
undersøkelser av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag
Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til kommunestyret med en anbefaling om
vedtak.

Andre oppgaver
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer.2

Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

1

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert. Hvis saken er innenfor
utvalgets virkeområde tas den til behandling i kontrollutvalget.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

25.februar

6.mai

27.mai

16.september 28.oktober

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget

x

Årsregnskap og årsberetning

x

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll

for

Rapport fra forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Revisjonsberetning

x
x

Revisjonsstrategi

x

Tilbakemelding etter årsrevisjon
Budsjett for kontrollutvalget
Virksomhetsbesøk

x

2. desember

Revidert prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/229 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM i Malvik
kommune i tråd med framlagt prosjektplan, med ressursramme på 350 timer og leveringsfrist
31.04.2019.
Vedlegg
FR 1058 Prosjektplan revidert.pdf
Egenerklæring - 20181112
Saksutredning
I sitt møte 15.10.18, sak 27/18, behandlet kontrollutvalget prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM. Kontrollutvalget var uenig i
avgrensningen som var gjort i prosjektbeskrivelsen, og ba om at revisor utarbeidet en
revidert prosjektplan på bakgrunn av innspill i møtet. Kontrollutvalget ga uttrykk for at de
ønsker at revisor undersøker plansaksbehandling i tillegg til byggesaksbehandling.
Revisor oversendte sekretariatet revidert prosjektplan 12.11.18. Følgende
hovedproblemstillinger skisseres:
·
·
·

Er det lagt til rette for tilfredsstillende planprosesser i kommunen?
Er det lagt til rette for god byggesaksbehandling i kommunen?
Er saksbehandlingen for byggesaker i samsvar med god forvaltningsskikk?

Problemstillingene som angår byggesaksbehandlingen (de to siste) er uforandret fra
opprinnelig prosjektplan.
Første hovedproblemstilling har følgende underproblemstillinger:
· Er det lagt til rette for nødvendig kapasitet og kompetanse i planleggingen?
· Har kommunen et plansystem som ivaretar lovens formål?

Revisor estimerer et timeforbruk på 350 timer og levering av rapport 31.04.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revidert prosjektplan ivaretar etter sekretariatets syn innspill fra kontrollutvalget til
opprinnelig prosjektplan. Kontrollutvalget må vurdere om prosjektbeskrivelsen svarer til
forventningene utvalget har til denne forvaltningsrevisjonen.

FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandling innen areal- og
samfunnsplanlegging (ARESAM)
PROSJEKTPLAN – revidert utgave

Malvik kommune
NOVEMBER 2018
FR-1058

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1: Er det lagt til rette for tilfredsstillende planprosesser i
kommunen?

2: Er det lagt til rette for god byggesaksbehandling i
kommunen?
3: 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: 350 timer

•

Frist for levering: 31.4.2019

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.
Prosjektplanen var oppe til behandling på kontrollutvalgets møte den 15.10.2018.
Kontrollutvalget var uenig i avgrensningen mot saksbehandlingen i plansaker, og ba revisjonen
om å komme tilbake med en plan som også omfatter saksbehandlingen innen plan- og
byggesak.

3.2

Problemstillinger

1) Er det lagt til rette for tilfredsstillende planprosesser i kommunen?
•

Er det lagt til rette for nødvendig kapasitet og kompetanse i planleggingen?

•

Har kommunen et plansystem som ivaretar lovens formål?

2) Er det lagt til rette for tilfredsstillende 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 ved 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 i
byggesaksbehandlingen

3) Er saksbehandlingen i samsvar med god forvaltningsskikk?
I problemstillingen ser vi nærmere på selve saksbehandlingen, 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

saksbehandlingen, 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 fra planog bygningsloven, kommuneloven, og 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 plan- og 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 plan- og 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, 12.11..2018

Anna Ølnes

Merete M. Montero

Oppdragsansvarlig revisor
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forhold
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Trondheim, 12.11.2018
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar å videreføre gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 2019-2020.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll Malvik kommune 2017-2018, vedtatt i kommunestyret.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper. Gjeldende plan for selskapskontroll er gyldig ut 2018. Kontrollutvalget skal minst
en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll (kontrollutvalgsforskriften
§ 13).
Rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon er nylig ferdistilt og vil bli presentert for
kontrollutvalget snarlig. Normalt vil et kontrollutvalg i løpet av valgperioden gjennomføre 1
selskapskontroll. I gjeldende plan for selskapskontroll gjenstår 2 prosjekter.
Kommunens samlede eierskap vil bli gjenstand for helhetlig vurdering i forbindelse med
overordnet analyse på et senere tidspunkt. En ny plan for selskapskontroll vil utarbeides på
bakgrunn av denne. Dersom kontrollutvalget velger å videreføre gjeldende plan i ytterligere 2
år, er det ikke nødvendig å oversende denne saken til kommunestyret. Det nye
kontrollutvalget har anledning til å innlemme andre prosjekter i planen (etter valget høsten
2019). Dersom de ønsker dette kan de oversende sitt reviderte forslag til plan for
selskapskontroll til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget viderefører gjeldende plan for
selskapskontroll i perioden 2019-2020.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018
Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16.

Malvik kommune

1

1 Om selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.1
Kommunens interesser omfatter eierskap i selskapsformene; aksjeselskap(AS), allmennaksjeselskap(ASA),
interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset
ansvar. Planen for selskapskontroll omfatter alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap eller
interesser med tydelig karakter av eierskap som stiftelser og foreninger.

1.1 Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet
analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet
for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret
som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.2
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper
som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.3
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag om plan til
selskapskontroll, mens det er kommunestyret som vedtar planen.
Denne planen er basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15 eiere.

1.2 Gjennomføring av selskapskontroll
Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som skal
gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet. Dersom det skal gjennomføres
selskapskontroll av RMN må dette gjøres av annet selskap og med ressurser fra kommuner som deltar i
kontrollen.

1.2.1

Bestilling av selskapskontroll

Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av undersøkelsen, med
bakgrunn i de vedtatte prioriteringene.

1.2.2

Innsyn og undersøkelser i selskaper4

Der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper
direkte eller indirekte eier alle aksjene, kan kommunens kontrollutvalg og revisor kreve opplysninger fra daglig
leder, styret og den valgte revisor i selskapet som finnes påkrevd for deres kontroll i interkommunale selskaper,
interkommunale styrer og i aksjeselskap.5
I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i
selskapet.6
I henhold til loven kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal

1

Jf. kommuneloven § 77 nr. 5
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13
3
Jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 14, sml. kommuneloven § 77 nr. 4.
4
Jf. kommunelovens § 80.
5
Jf. kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 199 nr. 6 samt kommunelovens § 27.
2

6

Jf. kommunelovens § 80 første ledd siste punktum.

2

sendes kommunens kontrollutvalg og revisor.7 Denne bestemmelsen kan imidlertid ikke brukes til å innskrenke
den innsynsrett kontrollutvalg og revisor har kommunelovens § 80 første ledd.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets
generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.8
Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner og fylkeskommuner i
fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet av denne formuleringen, må retten
til innsyn skaffes med andre hjemler.
Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I aksjeselskaper
og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. Som
ansvarlig offentlig eier bør kommunen søke å få inn slike bestemmelser i vedtektene, i alle fall i selskaper som
stort sett er offentlig kontrollerte.
Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg anmode om at
selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som hovedsaklig finansieres
med offentlige midler, eller der det offentlige er dominerende på eiersiden. Dette er likevel lite ønskelig, da det
gir selskapet anledning til å motsette seg kontroll.
Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon, og
den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll, dvs. kontroll med kommunens
utøvelse av eierskap, kan dette være tilstrekkelig, men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre
forvaltningsrevisjon.
Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise spørsmål om å ta inn regler
om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper der innsyn ikke er pålagt ved lov.

1.2.3

Samarbeid om selskapskontroll

I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, kan det være
hensiktsmessig å inngå samarbeid om selskapskontroll, både av ressurshensyn til revisjonsarbeidet og av
hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig.
Samarbeidsprosjekt er avhengig av at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll samordnes med andre
relevante medeiere/kommuner. Det er derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere
mellom aktuelle prosjekter og foreta endringer i planperioden.

1.2.4

Ressurser

Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre nye ressurser til
formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig
å foreta en løpende prioritering mellom disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være
hensiktsmessig at myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget.

1.3 Rapportering
Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt. Kontrollutvalget
legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for felles prosjekter mellom flere
kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er hensiktsmessig.

7
8

Jf. § 80 andre ledd.
Jf. kommunelovens § 80 tredje ledd.
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2 Eierskap og eierstyring i Malvik kommune
Kommunestyret vedtok i sak 32/15 en ny omfattende eierskapsmelding. Dokumentet legger til rette
for at det kan gjennomføres en god eierskapsoppfølging og at kommunens eierrepresentanter skal få
den nødvendige innsikt i sine oppgaver og plikter som følger oppgaven.
Nedenfor gjengis kapittel 4, Handlingsplan og årshjul for eierstyring, i eierskapsmeldingen gjeldende
per desember 2016.
Eierskapsmeldingen skal sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre
lokalpolitikernes ansvar. Meldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig av kommunestyret. Det
legges opp til en årlig gjennomgang av eierskapsmeldingen, og at denne legges fram hver høst
tidsnok til at budsjettmessige konsekvenser kan innarbeides i neste års budsjett. Følgende årshjul
foreslås:
Tidsrom

Formål

Tiltak

Januar -desember

Styringssignaler til
eierrepresentanter

Representanter til generalforsamling
eller representantskap avklarer med
ordfører i forkant av møtene om noen
av sakene skal diskuteres i
kommunestyret eller formannskapet i
forkant av eiermøtet.

Januar - desember

Rapportering tilbake til eier

Representanter til generalforsamling
eller representantskap avgir skriftlig
rapport etter eiermøtene, og denne
refereres til Kommunestyret på
førstkommende møte på standardisert
rapportskjema.

September –
partallsår

Vurdere endringer i eierstrategi

Revidering av eierskapsmelding.

Januar - desember

Samle dokumentasjon for å
evaluere eierstrategi

Regnskap, årsmelding og dokumenter
fra generalforsamling eller
representantskap samles på ett sted i
administrasjonen for
oppfølging/vurdering av eierstrategi.
Kommunalt heleide selskap skal samle
sin dokumentasjon (inklusive
styredokumentasjon) i kommunens
sak-/arkivsystem i egen journalenhet.

November/desember Profesjonalisering av kommunen
–oddetallsår
som eier

Politikeropplæring i lovverk og regler
om eierskap. Alle valgte
eierrepresentanter og
styremedlemmer får utdelt egen perm
med eierstrategi og dokumenter som
gjelder den bedriften de representerer
kommunen i eller er valgt til styret i.
(Relevante lovbestemmelser,
vedtekter, selskaps-avtale,
kommunens eier-strategi, siste
årsmelding etc.)
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3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
1. Eierstyring
Oppfølging av eierstyringen kommer innenfor den obligatoriske selskapskontrollen og må
gjennomføres i valgperioden. Her følger en opp praktiseringen av kommunens eierstyring. Denne
kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper. Kontrollutvalget har bestilt rapport om
kommunens eierskapskapskontroll og vil behandle denne i første møte i 2017. Obligatorisk
eierskapskontroll er da gjennomført i valgperioden og eventuell ny oppfølging vil neppe bli
gjennomført i planperioden 2017-2018, dersom eierstyringen fungerer.
2. Kontroll av utvalgte selskaper, i prioritert rekkefølge
Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere er det hensiktsmessig å søke å
gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter
prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av
kontrollutvalgene i andre eierkommuner. Signaler fra andre kontrollutvalg har aktualisert å gi rom for
å delta i en eventuell kontroll i forhold til interkommunale selskaper.

Prioritering
1.

Prosjekt
Fokus på
selvkostprinsippet har
prioritet, men andre
områder er aktuelle

Involverte selskaper9
Innherred Renovasjon IKS

2.

Trøndelag brann og
redningstjeneste IKS

Trøndelag brann og
redningstjeneste IKS

1.

Oppfølging av Malvik
kommunes eierstyring

Vurderes av kontrollutvalget.

Involverte kommuner10
Malvik, Selbu, Tydal (fra
1.1.16) Stjørdal,
Meråker,Frosta,
Levanger,Verdal, Inderøy
og Leksvik.
Malvik, Klæbu og Rissa,
Leksvik Oppdal, Rennebu,
og Trondheim.
Malvik

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av selskapenes
økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk (offentlighet, anskaffelser,
likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de fleste tilfeller være nærliggende å gjøre
en vurdering av eiernes rolle. I tillegg kommer problemstillinger spesifikke for de enkelte selskap. I
hvert tilfelle vil det være nødvendig med en ytterligere utvelging og spissing av problemstillinger før
bestilling av prosjekter.
3.1.1 Innherred Renovasjon IKS
Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med
kommunen. Det er i denne type selskap interessant å se at selskapet skiller klart mellom kostnader
og inntekter knyttet til selvkostområdet og andre aktiviteter i selskapet. Dette er et prosjekt det
antagelig bare vil være aktuelt å sette i gang dersom flere eiere deltar. Malvik kommune sin
eierandel er 14,7 %. Storparten av eierkommunen er fra Nord- Trøndelag og har KomRev Trøndelag

9

Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80.
Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor.

10
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IKS som revisjonsselskap. I en eventuell kontroll i forhold til dette selskapet kan det bli behov for
avklaring av om kontrollen skal gjennomføres i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS og
KomRev Trøndelag IKS. Revisjonsselskapene vil trolig være fusjonert fra 1.1.18.
3.1.2 Trøndelag brann og redningstjeneste IKS
Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer selskapet en beskjeden investering for
Malvik kommune, men er svært viktig. Selskapet yter samfunnskritiske tjenester på vegne av
kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig vesentlighet.
Dette er også et prosjekt det antagelig bare vil være aktuelt å sette i gang dersom flere eiere, og da
særlig Trondheim kommune, prioriterer dette. Trondheim kommunerevisjon gjennomførte en
selskapskontroll i selskapet i 2012. Det er viktig at kontrollutvalget i tilknytning til en eventuell
bestilling har en dialog med kommunen. Kommunens eierandel i selskapet er på 6,5%.

3.1.3 System og praksis for eierstyring
Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget er kjent med at Malvik
kommune har vedtatt eierstrategi og eierskapsmeldinger for enkelte selskap. Kontrollen kan blant
annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Det vil neppe bli aktuelt å
bestille eierskapsoppfølging i planperioden, dersom revisjonsrapport om eierstyring som leveres per
31.12.16 viser at oppfølgingen nå er bedret fra kontrollene som ble gjennomført i 2013-2014.
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VEDLEGG plan for selskapskontroll:
Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap
Orgnr
kommune

Malvik

Navn

Type

Eierandel

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

971217391

Innherred Renovasjon IKS

IKS

14,70%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

2,41%

988799475

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

10,60%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

4,29%

917393222

Norservice Eiendom AS

AS

1,60%

977036283

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%

0,00%

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/463 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Mange barnehager har for få voksne
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Gir blaffen i menneskerettigheter
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. 20.juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass
2. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som
er utfordrende
3. 1.august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever 1 ansatt per 3 småbarn eller 6 store barn
4. Kontrollutvalget i Tolga kommune mener uklart regelverk er en av årsakene til det som
har skjedd i kommunen
5. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille
ordføreren spørsmål
6. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov
sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.

Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.

Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.

Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.

Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i
2013/2014?

•

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme
diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

•

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba
om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette

feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.

Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Kommunal rapport 15.10.2018

Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren
spørsmål.
Utgangspunktet er at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmål fra
en kommunestyrerepresentant til ordfører hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette
saken på dagsordenen, mener Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises
interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?
SVAR: Kommuneloven kjenner ikke begrepet «interpellasjon», men mange kommuner
benytter det i sitt reglement for kommunestyret. Dette er et lån fra Stortingets
forretningsorden, som gir ulike regler om spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen
eller et regjeringsmedlem – i form av spørsmål til skriftlig besvarelse, i muntlig spørretime
eller i ordinær spørretime.
I kommuneloven av 1992 fastslås det bare i § 34 nr. 2, at «Ethvert medlem kan rette
forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Denne
bestemmelsen er videreført i kommuneloven 2018 § 11–2 siste avsnitt, og gjelder altså for
alle folkevalgte organer.
Det er tale om en lovfestet rett for det enkelte kommunestyremedlem som det ikke kan
gjøres innhogg i, verken i reglement eller ved vedtak. Det er således ikke hjemmel for å
kreve at slike spørsmål skal ha en bestemt form eller et bestemt innhold, eller være innlevert
en viss tid før det møtet blir satt fram i. Men det er bare en rett til å sette fram et spørsmål,
ikke til å få fullstendige svar eller til å legge fram forslag til vedtak i tilknytning til spørsmålet.
Spørsmålet rettes til ordfører eller utvalgsleder, og denne vil så gi et så fyldig og omfattende
svar som hun kan eller finner grunn til, og så er det opp til kommunestyret eller utvalget å
vurdere om det finner svaret tilfredsstillende, eller om det vil følge saken opp videre.
Utgangspunktet er da at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til
spørsmålet hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen. Det kan
det i utgangspunktet gjøres med alminnelig flertall når som helst i møtet, men det kan ikke
treffes realitetsvedtak i saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg
det, se § 34 nr. 1, andre setning. I praksis vil det derfor normalt i slike situasjoner bare treffes
vedtak der man ber om at saken sette på saklisten i et kommende møte, eventuelt med
anmodning om spørsmålet eller visse sider av det utredes til da.
Det kan gis ytterligere regler om spørsmål i reglement for de folkevalgte organene, se
kommunelovens § 39 nr. 1, men disse kan altså ikke gjøre inngrep i retten til å stille
spørsmål, verken i form av regler om plikt til å varsle dette innen en viss frist, eller regler om
hva det kan spørres om. Det man kan gjøre, er å gi regler om en viss frist for å fremsette
slike spørsmål hvis man ønsker at svaret skal være utredet og forberedt på forhånd, om
tilleggsspørsmål eller replikk fra spørrerens side, og om mulighet for debatt om saken i
forlengelsen av spørsmål og svar. Ikke noe av dette er noe spørrer har krav på, så lenge det
ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.

Gir blaffen i menneskerettigheter
Kommunal Rapport 03.10.2018

Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger
kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
Rådmann Einar Arset i Ulstein hevder at BPA hindrer kommunen i å sende
funksjonshemmede inn i samlokaliserte boliger (les: institusjoner). Da sier han også at han
gir blaffen i menneskerettighetene for funksjonshemmede.
Arset klager sin nød i Kommunal Rapport, hvor han uttaler:
– Vi ser en voldsom vekst hvor BPA skaper millionkostnader ut av nærmest intet. I stedet for
at kommunen får levere boliger med plass til flere som kan dele på ressursene, har BPA med
fritt valg gjort at vi får én til én-tilbud med full kommunal kostnadsdekning. Vi forhindres rett
og slett i å samordne egne tjenester.
Dermed hopper rådmannen galant over FN-konvensjonen om menneskerettighetene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ja, han gir rett og slett blaffen i at Norge har
ratifisert konvensjonen for fem år siden, i den hensikt at menneskerettighetene for
funksjonshemmede også skal gjelde i det norske samfunnet.
Konvensjonens artikkel 19 slår fast retten for funksjonshemmede til å leve selvstendig, fritt
og uavhengig, og til å være inkludert i samfunnet. Det omfatter også retten til å velge hvor
man vil bo, og til å få tilgang på individuelle tjenester i eget hjem.
Når Ulstein-rådmannen legger skylden på BPA for at kommunen ikke står fritt til å sende
funksjonshemmede inn i såkalte bofellesskap for å spare eller dele på ressursene, blåser
han samtidig menneskerettighetene for funksjonshemmede en lang marsj. Annerledes kan
rådmannen ikke tolkes. Det til tross for at myndighetene faktisk mener at det norske
samfunnet også skal innrette seg slik at menneskerettighetskonvensjonen for
funksjonshemmede blir oppfylt.
BPA er en annerledes måte å organisere tradisjonelle hjemmetjenester på. Prinsippet er at
personen som har et assistansebehov selv bestemmer hvem som skal assistere, hva det
skal assisteres med, hvor og når assistansen er behøvd.
BPA lar funksjonshemmede sitte i førersetet i eget liv, og setter oss i stand til å delta i
utdanning, arbeidsliv, familie og fritid på lik linje med andre.
Da rettighetsfestingen av BPA kom i 2015, anslo regjeringen at så mange som 14.000
personer kunne bli omfattet av den. Regjeringen har gitt hundrevis av millioner i
ekstrabevilgninger til kommunene for at de skal settes i stand til å følge opp
rettighetsfestingen.
Nærmere tre år senere har det meste gått galt. Kommunene følger ikke opp, og vegrer seg
mot å innvilge timer til BPA på en måte som har ført til at svært få personer kan nyttiggjøre
seg rettighetsfestingen.
At rådmannen i Ulstein forfekter slike påstander er rett og slett forstemmende. Det samme er
kommunenes praktisering av rettighetsfestingen. Den viser bedre enn noe at ordningen med
BPA bør bli en statlig ordning for å sikre at BPA blir det samfunnsøkonomisk lønnsomme
frigjøringsverktøyet BPA er ment å skulle være for oss funksjonshemmede.
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