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May Britt Lagesen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
24/18
25/18

Sakstittel
Referatsaker 17.8.2018
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF - Prosjektplan

Referatsaker 17.8.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
17.08.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/167 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
18- FMT Rapport beredskap m.m. Steinkjer
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
Fylkesmannen i Trøndelag: Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap Steinkjer kommune 17. april 2018
Kommunestyrets sak 34/2018 Skatteoppkreverfunksjonen – driftstiltak
Konsekdag 10. oktober 2018 – Scandic Hell
Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg – Besøk ved Steinkjerhallen 21. august 2018 kl
12:00-13:40

Rapport etter tilsyn med
kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap
Steinkjer kommune
17. april 2018

Tilsynsgruppe





Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og sekretær
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen
Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen








Torunn Austheim, rådmann
Sunniva J. N. Rognerud, kommuneoverlege
Ingeborg Laugsand, helsesjef
Iren H. Haugen, omsorgssjef
Brit Eli Nordal, enhetsleder sykehjemmene
Svein Åge Trøbakk, assisterende rådmann/beredskapsleder
Per Morten Bjørgum, fagleder planlegging/beredskapskoordinator

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:



Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal
beredskapsplikt § 10.
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1.
ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det
ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
o Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) § 28, 2. ledd
o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
o Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:




Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i
kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven
§ 15)
Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av
beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig
beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag
Generelle dokumenter:







Kommuneloven
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
Lov om helsemessig- og sosial beredskap
Helsetilsynsloven
Folkehelseloven
Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:


St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter













Helhetlig ROS 2016, inkludert analyseskjemaer
Plan for kommunal kriseledelse rev feb-17
Varslingslister og ressursoversikter
Smittevernplan
Plan for helsemessig- og sosial beredskap
Plan for kriseteam
Beredskapsplan for miljørettet helsevern
Diverse ROS-analyser
Beordringslister
Ulykkes og katastrofeplan
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Planstrategi og planprogram for kommuneplanen

Gjennomføring av tilsynet
Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 19.03.2018.
Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter
gjennomført intervjuer med rådmann, beredskapsleder sammen med
beredskapskoordinator, kommuneoverlege, helsesjef, samt omsorgssjef sammen med
enhetsleder for sykehjemmene. De tre siste intervjuene ble ledet av representanter fra
Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon
Kommunal beredskap

Kommunen jobber systematisk og engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap, og
arbeidet synes godt forankret i organisasjonen. I kommuneplanens samfunnsdel er blant
annet samfunnssikkerhet ett av fire gjennomgående tema. Videre, ved å legge
beredskapsfunksjonene tett på kommunens planavdeling, styrkes det helhetlige arbeidet.
Kommunen har utarbeidet en Helhetlig ROS-analyse som oppfyller kravene i
sivilbeskyttelsesloven, og i vedlegget kommer det fram at det ligger et godt analysearbeid til
grunn for hoveddokumentet. Ved neste revidering, sammen med Verran kommune, kan
imidlertid selve ROS-analysen gjerne gjenspeile arbeidet bak i større grad og slik vise et mer
helhetlig risikobilde i kommunen. Eksterne bidragsytere bør også trekkes tettere inn i selve
prosessen med å utarbeid en ny analyse.
Kommunen har en overordnet beredskapsplan som oppfyller kravene i
sivilbeskyttelsesloven. Planen er hensiktsmessig oppbygd. Fordeling av roller og ansvar synes
å være organisert på en fornuftig og robust måte.
Hele kommunens ledergruppe sitter i kriseledelsen og kommunen har egne CIM-ansvarlige.
Kommunen øver flere ganger i året og dette synes å gi gode ringvirkninger på kunnskapsnivå
og engasjement blant de ansatte.

Helsemessig- og sosial beredskap
Kommunelegens rolle:
Kommuneoverlegen har 100 % stilling i kommunen og er organisatorisk plassert i
rådmannens stab. Kommuneoverlegens ansvar for arbeid med beredskap følger av
stillingsbeskrivelsen. For øvrig styrer kommuneoverlegen i stor grad selv sitt arbeid med
helsemessig og sosial beredskap.
Kommuneoverlegen leder arbeidet med helsemessig og sosial beredskapsplaner, som
utarbeides i samarbeid med ansvarlige tjenester. Planene revideres årlig i henhold til årshjul,
og ellers ved behov.
Kommuneoverlegen er med i øvingsledelsen for beredskapsøvelser i kommunen.
Kriseteamet:
Kommunen har et velfungerende kriseteam som er koblet opp mot kommunens øvrige
beredskapsarbeid. Teamet deltar i beredskapsøvelser i kommunen.
Det er utarbeidet planer for teamets arbeid og innsats. Medlemmene har fått opplæring i ny
veileder og ny plan, og de får tilbud om kurs etter behov. Alle medlemmer står på
varslingsliste som oppdateres jevnlig.

Helsetjenesten:
Det er utarbeidet egne beredskapsplaner og varslingslister ved enhetene innen
helsetjenesten. De ansatte får opplæring i planene. Helsetjenesten deltar i overordnet
øvelser og gjennomfører egne øvelser i enhetene.
Pleie- og omsorgstjenesten:
Det utarbeides egne ROS-analyser og beredskapsplaner ved enhetene innen pleie- og
omsorgstjenesten. Det finnes planer for bl.a. legemiddelforsyning, strømstans, forsvinning,
fremkommelighet. Planene revideres årlig.
Det gis opplæring i beredskapsplaner ved nytilsetting. Ansatte i tjenesten deltar på
overordnede øvelser og gjennomfører egne.

Merknader og avvik
Kommunal beredskap
Ingen avvik eller merknader:
 Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven §
14
 Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap
Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap.

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Statens hus, Strandveien 38, Pb 2600, 7734 Steinkjer | fmtlpost@fylkesmannen.no |
www.fylkesmannen.no\trondelag

Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF - Prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
17.08.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037, TI - &58
Arkivsaknr
18/257 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF,
Steinkjerbygg AS og datterselskap.
Vedlegg
Prosjektplan Steinkjerbygg.pdf
Saksutredning
Viser til kontrollutvalgets møte den 18. juni - sak 023/18, der kontrollutvalget gjorde slikt
vedtak:
1. Plan for forvaltningsrevisjon rulleres og endres slik:
Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper settes inn som nytt prioritert
prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og
datterselskaper
3. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan til neste møte
4. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering

Vedtaket ble lest opp i kommunestyret/foretaksmøtet Steinkjerbygg KF den 20. juni 2018,
uten nærmere debattert.
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak har en nå mottatt utkast til prosjektplan –
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap.
Prosjektplanen beskriver bl.a. mandatet for prosjektet med bestilling, bakgrunnsinformasjon
og hvordan kommunen organiserer de aktuelle oppgavene som er tema for prosjektet.
Prosjektplanen beskriver også hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, revisjonskriterier og
metoder for innsamling av data.
Det er utarbeidet følgende problemstillinger:
1. Følger Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap styringssignaler fra
eier?
2. Har Steinkjerbygg KF og Steinkjerbygg AS klare rutiner for:
·
·

Håndtering av misligheter
Rapportering til eier

3. Er eiendomsforvaltninga i Steinkjer kommune organisert på en hensiktsmessig
måte?
4. Følger DH Eiendom AS bestemmelsene i lov om offentlig anskaffelser?

Revisor har vurdert sine kvalifikasjoner og uavhengighet.

Det er et estimert timeforbruk på 300 timer.
Rapporten forventes levert Konsek Trøndelag senest 7. januar 2019, og det legges opp til at
den kan behandles i kontrollutvalget i løpet av januar 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det utvalget
å slutte seg til denne.

