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Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
38/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/154 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Det innebærer blant annet at utvalget skal være orientert om revisors arbeid. I møtet vil
kontrollutvalget få en orientering om hva kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, vil
legge spesielt vekt på i revideringen av 2019-regnskapet og hvilken strategi revisor har lagt
for arbeidet. Formålet med revisjonsstrategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering
og definere hvilke revisjonshandlinger revisor må gjennomføre for å legge fram
revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen skal være ferdig innen 15. april. Den danner
grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskapet til kommunestyret.
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskaper er betryggende
revidert. Derfor er det viktig at utvalget er orientert om strategien, får en forståelse av hva
regnskapsrevisjonen omfatter og på hvilket grunnlag revisor bygger sine konklusjoner på.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharin Gardner, vil orientere om arbeidet med
revisjonsstrategien og gi en innføring i regnskapsrevisjon.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering.
Revisors orientering i dagens møte har to formål. Det ene formålet er opplæring av
kontrollutvalget. Det andre formålet er å ivareta kontrollutvalgets ansvar for å påse at
kommunens regnskaper blir betryggende revidert. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget
tar redegjørelsen til orientering.
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Risiko- og vesentlighetsvurdering - bestilling
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
39/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
19/324 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget ber ………….. om å foreta risiko- og vesentlighetsvurderingene.
Vedlegg
261119 Brev KU Malvik sign.pdf
Rapport 270619
Løsningsforslag for risiko- og vesentlighetsvurderinger - Konsek Trøndelag
Overordnet analyse 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - revidert
Saksutredning
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon 1. Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Kontrollutvalget må i dagens
møte ta stilling til hvem som skal utarbeidet dokumentet.
Kontrollutvalget kan gi oppdraget til Revisjon Midt-Norge, til Konsek Trøndelag, eller til en
ekstern aktør. Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget ikke engasjerer en ekstern
aktør. Dette vil kreve en økning av kontrollutvalgets budsjett for 2020 og i tillegg være relativt
tidkrevende.
Både Revisjon Midt-Norge og Konsek Trøndelag har lang erfaring med å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Selskapene har levert hver sine løsningsforslag, der de beskriver
prosessen og viser et eksempel på ferdig dokument, se vedlegg. Begge selskapene vil være
representert i møtet og kan gi supplerende informasjon ved behov.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Både sekretariatet og revisjonen har den nødvendige kompetansen til å lage risiko- og
vesentlighetsvurderingene, kontrollutvalget har dermed to mulige leverandører.
Løsningsforslagene viser at arbeidsprosessene og det endelige resultatet kan ta ulike
former. Kontrollutvalget står fritt til å velge løsningsforslaget som det anser for å være mest
formålstjenlig.

1

Jf. kommuneloven § 23-3 4.
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FORORD
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer
revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 53 kommuner og
en fylkeskommune.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
En risiko – og vesentlighetsanalyse skal søke å identifisere områder hvor det er behov for å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Analysen skal også kunne identifisere
hvilket tema innenfor de enkelte områdene.
Plan for forvaltningsrevisjon utarbeides på bakgrunn av risiko – og vesentlighetsanalysen, og
angir kontrollutvalgets vedtatte prioriteringer. Kommunestyret vedtar endelig Plan for
forvaltningsrevisjon.
En oversikt over tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner finnes på vår hjemmeside
www.revisjonmidtnorge.no.

Namsos, 27.mai 2019

Linda Pettersen

Unni Romstad

Regnskapsrevisor

Forvaltningsrevisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å gi kontrollutvalget og eventuelt
kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som
det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på, ved å gjennomføre et
forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en selskapskontroll.
Kontrollutvalget vedtok i møte den (dato), sak (nr), at Revisjon Midt-Norge SA skulle utarbeide
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Analysen inkluderer også en vurdering av
behovet for å utføre selskapskontroll overfor selskaper hvor kommunen har vesentlige
eierinteresser.

Analysen

skal

danne

grunnlag

for

kontrollutvalgets

og

eventuelt

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.

1.2

Kommunal revisjon

1.2.1

Sentrale bestemmelser innen finansiell revisjon

Av kommuneloven § 77 4.ledd fremgår det at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres
regnskapsrevisjon i kommunen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1992). Ved
gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i
samsvar med lov og forskrifter; herunder om det gir uttrykk for den økonomiske virksomhet i
regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet er i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2004b). Videre skal revisor
blant annet se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det
fremstår etter gyldig vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige avvik er
redegjort for i årsberetningen.
Ifølge departementets merknader til denne bestemmelsen, så ligger det i dette at revisor skal
se etter at det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet viser.
Dette dreier seg om kontroll med bruken av midlene i forhold til talldelen av budsjettet. Videre
fremgår følgende av departementets merknader:
En kontroll som går videre enn dette; for eksempel kontroll av de disposisjoner som
ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak
for øvrig, forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut
fra normer og standarder for god kommunal økonomiforvaltning, vil høre enten under
forvaltningsrevisjon, jf § 7 eller ligge til det generelle kontrollansvar som påhviler
kontrollutvalget, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4. Dette
- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering Kontrollutvalget 2.12.2019
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kan bl.a. dreie seg om vurderinger av om den måte kommunen forvalter sin økonomi
på, bidrar til kommunelovens intensjon om formuesbevaring ivaretas.
Med andre ord er det opp til kontrollutvalget å eventuelt stille spørsmål om kommunens
økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapets budsjett-tall og større budsjettavvik.

1.2.2

Sentrale bestemmelser innen forvaltningsrevisjon

Av kommuneloven §77 fjerde ledd fremgår det at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres
forvaltningsrevisjon i kommunen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1992).
Kontrollutvalget skal ...... 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 (forvaltningsrevisjon).
Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår av revisjonsforskriften (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 2004b):
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger. Herunder om
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets [eller fylkestingets] vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som
er satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer
med offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Ifølge kontrollutvalgsforskriften (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2004a) skal
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert. Planen skal
baseres på en risiko- og vesentlighetanalyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen
ulike sektorer og virksomheter.
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Planen skal vedtas av kommunestyret. Dette innebærer at kommunestyret får en aktiv og
sentral rolle innen forvaltningsrevisjon og knytter forvaltningsrevisjonsarbeidet nærmere dette
organet. Det fremgår av lovforarbeidene at bakgrunnen for ovenstående bestemmelser er å
styrke forvaltningsrevisjonen innen kommunene og fylkeskommunene.

1.2.3

Sentrale bestemmelser innen selskapskontroll

Av kommuneloven §77 femte ledd fremgår det at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper
m.m. Kommuneloven § 80 gir kontrollutvalget og revisor tilgang på de opplysningene som er
nødvendig for å gjennomføre en kontroll i selskaper som er 100 prosent eid av en eller flere
kommuner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1992):
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter
§ 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen
med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller
indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra
selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den
utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv
foreta undersøkelser i selskapet.
Videre kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter
mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor. Både kontrollutvalget og revisor
skal varsles og har rett til å være til stede på selskapets generalforsamling samt på møter i
representantskap og tilsvarende organer.
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1.3

Metode

1.3.1

Kommuneeksterne dokumenter

•

Tilsynsrapporter ( se avsnitt 2.4)

•

Oppslag i media

1.3.2

Statistikk

Anvendt statistikk er hentet fra KOSTRA

1.3.3

Kommunale dokumenter

I forbindelse med analysen har vi benyttet følgende dokumenter:
•

Brenne, Tor: Nye Namsos Tall og fakta

•

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 -årsbudsjett 2019

•

Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 Nye Namsos

•

Ståstedsrapport 2018

•

Årsrapport 2017

•

Årsrapport 2018

•

Årsberetning 2018

•

Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 (kst sak 102/16)
Tilstandsrapport for skolene

•

1.3.4

Kommuneplanens samfunnsdel

Intervju i kommunene

Det gjennomføres årlig kontaktmøter med kommuneledelsen i Namsos kommune. Siste gang
i november 2018. Kommunalsjefer, økonomisjef, personalsjef og rådmannen deltok.

1.3.5

Analyse av risiko- og vesentlighet

Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby
innbyggerne det samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne
bakgrunn kan man si at kommuner har en stor grad av felles trekk, og dermed også er utsatt
for en del risikofaktorer som er like. Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er
risikofaktorer som kommunen kan utsettes for fordi kommunen leverer en type tjeneste.
Risikofaktorer som er generelle for kommunene kan vi finne i Fylkesmannens tilstandsrapport
for kommunene. Vi kan også finne generelle risikofaktorer i blant annet Helsetilsynets årlige
tilsynsrapport.
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Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne for eksempel der lokaldemokratiet
har valgt å tilby tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort
tjenesteproduksjonen til andre, eller samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre
forskjeller på kommuner er demografiske og geografiske forhold. Dette kan gi forskjellige
utfordringer i forhold til omfang av og valg av løsninger for å tilby befolkningen tjenestene de
har krav på. I tillegg er det forskjeller i kommunens økonomiske forutsetninger og kompetanse
på de enkelte områdene. Dette kan vi omtale med begrepet kommunespesifikk risiko. Dette er
risikofaktorer som kommunen kan utsettes for på bakgrunn av kommunens valg av måte å
organisere, produsere og levere en type tjeneste på.
Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument,
KOSTRA-rapportering2, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra
nøkkelpersoner, kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om
risikoområder innenfor de enkelte deler av kommunen. Analysen omfatter også selskaper som
kommunen har betydelige eierinteresser i.
Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende to hovedperspektiver:
•

Brukerperspektivet, det vil si risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har
krav på gjennom lov og forskrifter og vedtatte mål i kommunen. Her vil vi også berører
samfunnsrollen, det vil si om kommunen som organisasjon i samhandling med andre
offentlige og private organisasjoner klarer å ivareta innbyggernes behov og andre
generelle samfunnsinteresser.

•

Organisasjonsperspektivet, det vil si risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir
produsert på økonomisk effektiv måte.

2

ssb.no/kostra
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Under angjeldende perspektiv er det på et overordnet nivå vurdert sannsynligheten for at
uønskede forhold inntreffer og alvorlighetsgraden dersom forholdet skulle inntreffe. Disse to
forholdene kan igjen deles opp i følgende:
1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:
•

Kompleksitet på området (iboende risiko)

•

Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes
ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:
•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.

•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi,
omdømme eller eksterne rammebetingelser.

Videre har vi valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 5, hvor 1 vurderes som
lav sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og liten konsekvens (dersom et forhold
inntreffer) og 5 vurderes som høy sannsynlighet og høy konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi
en risiko for hvert område/hver tjeneste som er omtalt i kapittel 3. Disse tallene viser hvordan
revisjonen har vurdert området. Nedenstående tabell illustrerer hvordan tallfestingen er lagt
opp.
Risiko beregnes som sannsynlighet x konsekvens. Høy risiko indikerer et behov for å iverksette
undersøkelser. Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy sannsynlighet og stor
konsekvens, bør det vurderes å iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy
sannsynlighet, men mindre konsekvens, eller lav sannsynlighet men en stor konsekvens, vil
det også være aktuelt å vurdere behovet for nærmere undersøkelse.
Tabell 1.

Beskrivelse av sannsynlighet

Skala

Sannsynlighet

i Valideringsord

Beskrivelse

% for at forholdet
inntreffer
1

< 10 %

Lite sannsynlig

Svært tvilsomt

2

10-40 %

Mindre sannsynlig

Tvilsomt

3

40-60 %

Sannsynlig

Det er indikasjoner på

4

60-90 %

Meget sannsynlig

Vi tror at

5

>90 %

Svært sannsynlig

Vi er overbevist om
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Tabell 2.

Beskrivelse av konsekvens

Skala

Valideringsord
1

Beskrivelse

Ubetydelig konsekvenser

Ufarlig

Eksempel
Mindre feil, eller
overtredelse av internt
regelverk som på kort sikt
ikke vesentlig truer
kommunens produktivitet,
måloppnåelse eller
tjenester til borgerne.

2

Mindre alvorlig

Farlig/lite

Mangelfull forvaltning der

konsekvenser

alvorlig

konsekvensene ikke
nødvendigvis er alvorlige.
Dette kan gjelde feil og
mangler som har
økonomiske
konsekvenser, mindre
overtredelse av internt
regelverk og lov, eller
saker som er tatt opp
tidligere og som fortsatt
ikke er rettet opp.

3

Alvorlige konsekvenser

Kritisk/alvorlig

Kun til dels alvorlige
konsekvenser, men gjelder
saker med prinsipiell eller
stor betydning.
Misligheter
Lovbrudd

4

Meget alvorlige

Meget kritisk

Meget alvorlige brudd på

konsekvenser

Meget alvorlig

lov eller reglement, eller
andre feil og mangler der
summen av dette er så
stor at dette må ansees
som alvorlig i seg selv.
Svindel
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Lovbrudd med
konsekvenser
5

Svært alvorlige

Katastrofalt

konsekvenser

Svært alvorlig

Fare for liv og helse
Korrupsjon
Lovbrudd

med

store

konsekvenser

Risikovurderingen vil dermed framkomme på denne måten:
Tabell 3.

Risikovurdering

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

Alvorlige

konsekvenser alvorlig

Svært

konsekvenser alvorlige

konsekvenser
Svært

Meget

alvorlige

konsekvenser konsekvenser

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

Sannsynlig

3

6

9

12

15

Lite

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

sannsynlig
Meget
sannsynlig

sannsynlig
Usannsynlig

Tabell 4.

Akseptkriterium

Akseptkriterium
Lav risiko/akseptert risiko
Middels

risiko,

kan

være

1-6
aktuelt

for

8-10

Høy risiko/ikke akseptabel; bør være aktuell

12-25

forvaltningsrevisjon

for forvaltningsrevisjon
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I kapitlene 3.1 til 3.3 er utvalgte områder beskrevet ut fra det enkelte perspektiv som er tatt
med i analysen og risiko innenfor disse områdene vurdert ut fra ovennevnte modell.
Helhetsvurderingen av risiko og vesentlighet er avgjørende for de områdene vi til sist anbefaler
å se nærmere på.
Vi har i noen grad utarbeidet denne analysen med bakgrunn i forslag til veileder for
gjennomføring av overordnet analyse fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens
ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og
sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke
mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke
er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre
at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et
sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang
av angjeldende områder.

1.3.6

Vurdering av metoden

Denne analysen tar for seg risiko på et overordnet og generelt grunnlag. Det vil si at den ikke
er uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre
forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll innenfor.
Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av
revisjon. De konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for
et område, samt innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik
risiko. Med risiko menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen
(alvorlighetsgraden)

dersom

angjeldende

forhold

(trussel)

inntreffer.

Endelige

og

kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det utføres revisjon på området.
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2

OM KOMMUNEN

2.1

Økonomi

Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten
Oslo

Netto driftsresultat i prosent av

2015

2016

2017

2017

2017

5,4

3,5

4,7

2,6

3,7

2,4

0,9

0,9

1,5

1,8

11,1

5,7

14,3

16,4

21,7

29,6

35,1

30,3

50,1

39,5

85,2

81,3

84,5

103,2

101,9

51 708

54 262

55 813

55 170

53 619

4,2

8,2

10,1

6,4

10,1

4,6

11,6

7,8

13,4

14,5

8,3

-1,9

-11,7

24,1

24,5

brutto driftsinntekter (prosent)
Årets

mindre/merforbruk

i

driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Arbeidskapital ex. premieavvik i
prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Netto renteeksponering i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Langsiktig

gjeld

ex

pensjonsforpliktelser i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Frie inntekter per innbygger (kr)
Fri egenkapital drift i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Brutto investeringsutgifter i prosent
av brutto driftsinntekter (prosent)
Egenfinansiering av investeringene i
prosent

av

totale

brutto

investeringer (prosent)
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2.2

Organisasjonskart

Her presenteres organisasjonskart og en kort beskrivelse av kommunens organisering
Figur 1.

Organisasjonskart 2017

Kilde: Årsmelding 2017

2.3

Utviklingstrekk

Her presenteres sentrale lover og forskrifter samt nye og endrede krav til kommunen,
overordnede mål,

demografi,

arbeidsliv

i

kommunen

og

hovedtrekk

innen

ulike

tjenesteområder.
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2.3.1

Generell risiko

Regjeringen har varslet at de i 2019 vil fremme forslag til endring av helse- og
omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. I opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering 2017-2019, ønsker regjeringen å bidra til at kommunene settes i
stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skal bidra til å styrke
brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten, og er i hovedsak rettet mot kommunene
hvor brukerne bor. Derfor er det også et mål at kommunene på sikt overtar flere
rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
Implementering av velferdsteknologi, herunder eksempelvis utforming av mandat for og
opprettelse

av tverrfaglig

og

tverrsektoriell

arbeidsgrupper

som

avklarer

en

slik

implementering, kan defineres som en generell risiko. Det samme gjelder implementering av
GDPR og datasikkerhet generelt, både separat og sett i forhold til økt bruk av velferdsteknologi.
Eldrereformen «Leve hele livet» igangsettes fra 2019.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep ble vedtatt av Stortinget 25. april 2017. Planen
synliggjør hovedutfordringer knyttet til vold og overgrep, særlig mot barn, og foreslår tiltak og
strategier for å møte disse utfordringene. Opptrappingsplanen skal blant annet bidra til å
tydeliggjøre kommunenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep.
Videre skal planen bidra til et bedre samarbeid mellom statlige og kommunale instanser og
økt kompetanse om vold og overgrep i ulike kommunale tjenester.
Øvrige signaler fra statsbudsjettet er opptrapping for rusfeltet, styrking av helsestasjon – og
skolehelsetjenesten, investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser,
kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal omfatte brukere med psykisk helse –
og rusproblematikk fra 2017, psykologer i helse – og omsorgstjenestene og styrking av
arbeidet med tidlig innsats. I 2018 legges det i tillegg opp til styring innenfor barnevern, med
forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
Det er kommunen selv som må prioritere fordelingen av de frie inntektene ut fra lokale
hensyn og handlingsrom. Økningen i frie inntekter finansiere ikke nødvendigvis nye tiltak
eller satsningsområder fullt ut.

Befolkningsvekst og demografisk sammensetning danner grunnlaget for planlegging av
framtidig tjenesteproduksjon og er samtidig en sentral del av inntektsgrunnlaget i form av
skatt og rammetilskudd. Tall fra SSB viser at antall barn i alderen 0-5 år reduseres med 91
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fram mot 2021, mens barn i grunnskolealder reduseres med 56 i samme periode. I gruppen
67 år og eldre forventes en vekst på 263. Endringen er betydelig.

Statsbudsjett for 2017 legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter
tilsvarende 0,7 %. Tar vi med realveksten i frie inntekter, vil realveksten være 1,2 %. Veksten
i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter er at øremerkede tilskudd foreslås
redusert. Statsbudsjettet legger opp til økt anslag i skatteinntektene, og samtidig som en
større del av realveksten i 2017 er bundet opp i statlige satsinger.

Det iverksettes nytt inntektssystem for kommunen i 2017, og i følge KS betyr dette en
endring i kostnadsnøklene i utgiftsutjevning basert på nye statistiske analyser, årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av hovedkostnadsnøkkelen, innføring av et
strukturkriterium for å gradere basistilskuddet og omlegging av regionalpolitiske tilskudd med
større vekt på innbyggertall. I tillegg vil distriktsindeks også få betydning for
småkommunetillegg.
Namsos kommune får negativ realvekst, noe som i stor grad knyttes til utviklingen i
folketallet.

2.3.2

Kommunespesifikk risiko

Siste halvår 2017 ble det iverksatt en mer offensiv og synlig annonsering av kommunens
stillinger ved å ta i bruk et eksternt byrå, Frantz. Videre ble det i 2017 besluttet å ta i bruk en
ny, mer moderne og brukervennlig søkemodul fra og med 2018.
Kommunen har utfordringer knyttet rekruttering spesielt innen helse og omsorg.
Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos har vedtatt å slå seg sammen og har
framforhandlet en intensjonsavtale datert 16.06.2016. Kommunestyrene i de tre kommunene
har vedtatt planen, og dato for sammenslåing er 01.januar 2020. Nye Namsos vil få om lag
15.000 innbyggere, og Namsos utgjør 85,4 % av befolkningen i nye Namsos. En framskriving
av folketallet viser at nye Namsos vil få en befolkningsvekst 7,7 %. Nye Namsos avviker fra

utviklingen i Norge og Nord-Trøndelag med nedgang i alle årsklasser under 67 år fram
mot 2040. F.eks. øker klassen 0-5 år med 11,4% i Norge fram mot 2040, mens den i Nye
Namsos reduseres med 1,7%. Veksten i 80+ er noe lavere i Nye Namsos enn resten av
landet (84,6% mot 113%). Likevel utgjør gruppen 80+ en større andel av befolkningen i
Nye Namsos enn i resten av landet.
Regionen har et utstrakt interkommunalt samarbeid, og i følge NIVI Analyse kanskje det mest
utviklede og systematiske samarbeidet i Norge. Samarbeidet omfatter både politisk og
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administrativt samarbeid, og samarbeid knyttet til tjenesteproduksjon. Det siste har vært
administrert som samkommune, og omfatter barnevern, kommuneoverlege, legevaktordning,
miljø og landbruk, NAV, skatteoppkrever, utviklingskontoret, lønn og regnskap og PPT.
Ordningen med samkommune skal avvikles.

Ingen av kommunene gikk med underskudd i 2015. Namdalseid hadde et driftsresultat
under 2% (som er den nasjonale anbefalingen) og relativt høg lånegjeld. Netto lånegjeld
er langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, i prosent av brutto driftsinntektene
for samme kommune. Viktig for Nye Namsos er det at økonomien i Namsos kommune er
rettet opp. Kommunene har også relativt god fondsbeholdning som figurene under viser.
Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond og regnskapsmessig
mindreforbruk.
Som følge av kommunesammenslåingen vil nye Namsos ha nyansettelser i flere sentrale
stillinger i kommuneledelsen.

2.4

Tidligere revisjoner og tilsyn

Detaljer kommer i kapittel 3
Namsos kommune har i perioden hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
-

Kvalitet i eldreomsorgen

-

Oppfølging av regelverk på personalområdet

-

Opplæring med fokus på lærertetthet og tilpasset opplæring

Namsos kommune har i perioden hatt følgende selskapskontroller:
-

Generell eierstyring

-

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon MNA

Namsos kommune har de siste fem år hatt følgende tilsyn fra andre offentlige organer:
-

Tilsyn med Namsos brann – og redningsvesen. Arbeidstilsynet 2017

-

Postalt tilsyn om forebyggende smittevern i helse – og sosialsektoren. Arbeidstilsynet
2017

-

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Fylkesmannen 2017

-

Kommunens forvaltning av introduksjonsloven. Fylkesmannen 2017

-

Tilsyn vedrørende arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet 2017
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Forrige risiko og vesentlighetsanalyse i Namsos kommune fra 2016 vurderte følgende områder
som risikofylte og vesentlige:
1. Opplæring
a. Tilbud til minoritetsspråklige
b. Tidlig innsats
2. Sykefravær og arbeidsmiljø
a. Effekter av iverksatte nærværsprosjekter
3. Organisasjonsendring
4. Helse
a. Kvalitet i tjenesten
b. Ernæring hos eldre
c. Effekter av omstillingsarbeidet
d. Koordinering og forebyggende arbeid
5. Plan, teknisk sektor og landbruk
a. VAR
b. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA
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3

RISIKOVURDERING

Revisors helhetlige risiko – og vesentlighetsvurdering skal identifisere områder hvor det
anbefales å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Rød fargekode indikerer at revisors samlede
vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge
indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet ligger på et
middels nivå, mens grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og
konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer.

3.1

BRUKERPERSPEKTIVET

Figuren under viser vurderingen som er gjort av risiko på ulike tjenesteområder. Bakgrunnen
for vurderingene finnes i teksten i fortsettelsen inndelt i områdene oppvekst, velferdsoppgaver,
helse- og omsorgstjenester og teknisk drift.

3.1.1

Oppvekst

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet * konsekvens for ulike områder under
oppvekst. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen.
Følgende områder inngår:
Barnehage, grunnskole, barnevern, SFO, voksenopplæring, kultur/ barne-og ungdomstiltak
Tabell 5.

Risiko Oppvekst

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

alvorlig Alvorlige

konsekvenser konsekvenser

Meget

konsekvenser alvorlige

Svært
alvorlige

konsekvenser konsekvenser
Svært

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

Barnevern

Grunnskole

9

12

sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

3

6

15

Barnehage
SFO
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Lite

2

4

sannsynlig

6

8

10

3

4

5

Voksenopplæring
Kultur
Barne/ungdomstiltak

Usannsynlig

1

2

Barnehager
Namsos kommune har 8 kommunale barnehager. Det er gjennomført foreldreundersøkelse
høsten 2016, og foreldrene uttrykker at de er fornøyd med barnehagene. God scoore på barns
trivsel og samarbeid med foreldrene. Uteareal scoorer lavest. Lovens minstekrav til
pedagogisk bemanning oppfylles ikke fullt ut. Det etterspørres i tillegg ansatte med relevant
høgskolekompetanse. Det er igangsatt et felles 3-årig kompetansehevingsprosjekt for
assistenter og fagarbeidere. Språkutvikling hos minoritetsspråklige går sent. Kommunen har
oppdaterte rutiner for overgang barnehage – skole. Bemanningstetthet i barnehagen er noe
høyere enn sammenlignbare kommuner. Kommunen har strukturelle utfordringer knyttet til
barnehagene.
Aktuelle tema innenfor barnehage vil være:
•

Kvalitet i tjenesten

Grunnskole
Tabell 6.

Nøkkeltall oppvekst

Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

2017

2017

2017

Andel elever med spesialundervisning

4,8

5,8

6,7

8,6

7,9

Gruppestørrelser

15,4

15

15

15,1

16,5

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn

60,2

67,1

61,3

65,5

69,2
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Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn

60,7

75,9

67,5

68,9

72,8

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

39,7

39,1

40,8

40,9

41,4

Kommunen har 8 grunnskoler. Enkelte trinn og skoler har utfordringer knyttet til mobbing
som krever systematisk oppfølging. I årsrapport 2017 heter det at «skoler kan ha forholdsvis
store adferdsutfordringer». Elevundersøkelsen viser at 29 elever opplever mobbing 2-3
ganger i måneden eller mer. Antall elever som rapporterer om opplevd mobbing beskrives
som bekymringsfullt. 16,4 % av elevene i 10.trinn opplever mobbing (mot 8,3 % på najsonalt
nivå). Kommunen har plan for psykososialt miljø (2017). Det har videre vært utfordringer
knyttet til tilrettelegging av fysisk aktivitet på noen skoler. Opplæringsloven har fått klare
føringer om null-toleranse vedrørende mobbing.

Resultater fra nasjonale prøver viser at elever i 5.,8. og 9 trinn ligger litt under nasjonalt nivå,
og at det er til dels store forskjeller mellom skoler og skoleslag. Det er en negativ utvikling fra
5. til 8.klasse samlet sett, og da særlig i lesing. Nivået på grunnskolepoeng ligger under
sammenlignbare snitt. Kommunen peker på at resultatet på nasjonale prøver høsten 2017 på
ungdomstrinnet viser en klar forbedring.
Namsos kommune har store utfordringer med å tilby elever og skoleansatte en tilstrekkelig
oppdatert digital hverdag i henhold til de krav og forventninger myndighetene stiller via
fagplanene. Omtrent 7 % av elevene har spesialundervisning, og det er økt press på denne
ressursen som følge av behov, utredninger og tilrådinger fra PPT. Kommunen har til sammen
12 lærere på videreutdanning innen prioriterte fag skoleåret 2017/2018. Lærertettheten er
forholdsvis høy.
Kvalitetsmeldingen for skole 2017/2018 peker på at det er økende antall elever med
helserelatert oppfølgingsbehov. Et utviklingsområde er å vektlegge forebygging gjennom tidlig
og tverrfaglig innsats og at elevene skal få en nødvendig tilpasset opplæring.
En konsekvens av redusert rammtimer gir større elevgrupper og mindre mulighet til å gi
tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Samarbeidet mellom hjem og skole, brukermedvirkning og brukerfokus er pekt på som sentrale
utfordringer.
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Skolene er svært forskjelligartet, og det er store ulikheter i resultatmålene.
Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være:
•

Sammenligningsstudie skoler

•

Elevens psykososiale miljø

•

Tidlig og tverrfaglig innsats for elever

Barnevern
Barnevern er pr dato en samarbeidsordning i Midtre Namdal Samkommune. Barnevern har
blitt oppdimensjonert etter at det ble avdekket store feil og mangler i tjenesten. Tjenesten
styres i dag på en annen måte, men tjenesten har svært høy turnover. Etter 2020 vil tjenesten
fortsette som før sammen med Overhalla, men vil bli organisert som vertskommunesamarbeid.
Tjenesten skal legges inn under en ny sektor (oppvekst) i nye Namsos, men det vil være egen
barnevernleder. Tjenesten har fortsatt fristbrudd, og kommunen er involvert i tvistesaker
knyttet til barnevern.

Aktuelle tema vil være:
•

Turnover i barnevern – konsekvenser for tjenestens kvalitet

Skolefritidsordningen (SFO)
Det er 6 skolefritidsordninger i Namsos kommune. Kommunen bruker forholdsvis mye
økonomiske ressurser på skolefritidsordningen sammenlignet med tilsvarende kommuner.
SFO er et selvkostområde. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i SFO.
Aktuelle tema vil være:
•

Kvalitet i tjenesten

•

Prissetting i henhold til selvkostbestemmelser
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Voksenopplæring
Namsos opplæringssenter vil bli spesielt berørt av at antall nye flyktninger som kommune tar i
mot går ned. Kommunen har ikke nådd målsettingen om at 60 % av deltakere på
introduksjonskurs skulle få overgang til ordinær utdanning eller jobb etter avsluttet program.
Mange deltakere innen voksenopplæring har vedtak om spesialundervisning. En konsekvens
av redusert rammetimer er større elevgrupper. Kommunen har driftsmessige utfordringer, men
mener å oppfylle lovkravene.
Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Kommunen har hatt et godt og variert kulturskoletilbud, og har lærere med gjennomgående
høy kompetanse. Elevtallet ved kulturskolen har gått vesentlig ned. Besøkstall ved biblioteket
går opp, mens besøkstallet ved kinoen går ned. Det er inngått avtale med Namsos Industribygg
AS om drift av næringsarealet/kontorarealet i Rock City.
Kulturminneplan skal være ferdig i 2019.

3.1.2

Velferdsoppgaver

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under
velferdsoppgaver. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen
Følgende områder inngår: Økonomisk sosialhjelp, bolig, flyktninger.
Tabell 7.

Risiko velferdsoppgaver

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig

Alvorlige

Meget

Svært

konsekvenser

alvorlige

alvorlige

konsekvenser
Svært

konsekvenser konsekvenser

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

12

15

sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Øk.sosialhjelp
3

6

9

Flyktninger
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Lite

2

4

sannsynlig
Usannsynlig

6

8

10

3

4

5

Bolig
1

2

Økonomisk sosialhjelp
Tabell 8.

Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp

Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

2017

2017

2017

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp

281

292

308

11 551

118 409

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp

105

80

97

6 210

60 361

Samarbeidet med NAV fungerer tilfredsstillende, men kommunen ønsker tettere rapportering.
Det er en betydelig økning i behovet for økonomisk sosialhjelp, og det er store
budsjettoverskridelser.
Kommunene skal stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1.januar
2017.
Aktuelle tema vil være:
•

Økonomistyring NAV

•

Ivaretakelse av aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år

Bolig
Namsos kommune startet arbeidet med en boligpolitisk handlingsplan i april 2017.
Fokusområder er bolig for velferd og boligforvaltning, utbygging og tomtepolitikk, innovasjon
og utvikling. Det er opprettet et Boligkontor.
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Flyktninger
Namsos kommune vedtok i 2017 Kvalitetsmelding for flyktningetjenesten og Namsos
opplæringssenter. IMDI peker på at kommunen følger opp nye innbyggere på en
tilfredsstillende måte. Namsos kommune mottar 18 flyktninger i Namsos, og må tilpasse driften
i tråd med dette.

3.1.3

Helse- og omsorgstjenester

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under
helse- og omsorgstjenester. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for
analysen.
Følgende

områder

inngår:

Sykehjem,

hjemmetjeneste,

psykiatri/psykisk

helsevern,

rusomsorg, funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede
Tabell 9.

Risiko helse- og omsorgstjenester

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig

Alvorlige

Meget

Svært

konsekvenser

alvorlige

alvorlige

konsekvenser
Svært

5

konsekvenser konsekvenser

10

15

sannsynlig
Meget

20

25

Sykehjem
4

8

sannsynlig

12

16

20

Funksjons-

Hjemme-

hemmede

tjenesten

Psyk.

Psykiatri/rus

utviklingshemmede
Sannsynlig

3

6

9

12

15

Skolehelsetjeneste
Helsestasjon
Legevakt
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Lite

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

sannsynlig
Usannsynlig

Namsos kommune har i 2017 jobbet med en felles strategi for habilitering, rehabilitering,
individuell plan og koordinator sammen med Fosens og Namdalseid kommune. Kommunen
har utformet et strategi for å styrke kompetanse innen feltet ernæring og tiltak skal
iverksettes i hele tjenesteområdet i 2018. Det er sterk fokus på rekruttering og
omdømmebygging. Det at brukernes behov for helse og omsorgstjenester blir mere
komplekse og omfattende sammen med utfordringer innen rekruttering innebærer at
kommunens tjenestetilbud utfordres på forsvarlighet overfor brukerne.
Kompetanseplanlegging må prioriteres.

Tabell 10. Nøkkeltall helse – og omsorg
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

2017

2017

2017

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

43,2

44,1

44,7

45,8

47

Andel brukertilpassede enerom

100

100

100

91,3

89,2

0

0

0

0,65

0

42,9

43,4

45,2

36,4

32,4

10,7

10

9,2

12,3

12,6

3,89

3,33

Årsverk ergoterapeut

3,26

2,46

Årsverk sykepleier med spes.utdanning

7,99

12,5

Årsverk sykepleier uten spes.utdanning

84,32

82,53

Andel

innbyggere

67-79

år

med

dagaktivitetstilbud
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester
Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem
Årsverk aktivitør
Årsverk annet personell med helseutd
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Årsverk geriatrisk sykepleier

14,36

15,44

Årsverk helsefagarbeider

16,29

21,88

Årsverk hjelpepleier

85,48

82,19

Årsverk miljøterapeut

0,23

0,36

Årsverk omsorgsarbeider

11,53

9,84

Årsverk pleieass hjemmehelp m/videreutd

27,96

26,43

Årsverk pleieass hjemmehjelo u/viderutd

40,92

52,69

Andel brukerrettede årsverk i oms.tjeneste

80,1

78,9

78

75,3

74,8

med helsefagutdanning

Sykehjem
Det er gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse ved helsehuset i 2017. Det er
utfordringer knyttet til tilfredsstillende kapasitet i tjenesten og det har vært ventelister for å
motta langtidsopphold i helsehuset. Økt brukerinnflytelse fordrer at kommunen har en
systematisk tilnærming til hvordan pasienter og brukere involveres i utvikling av tjenestene.
I pressen har det kommet fram flere alvorlige klager rettet mot eldreomsorgen generelt, og
kvalitet i tjenesten spesielt.
Dagaktivitetsplasser for demenssyke er ikke fulgt opp med økonomiske beviligninger.
Aktuelle tema vil være:
•

Ressurser i eldreomsorgen

•

Brukermedvirkning i eldreomsorgen

•

Sammenligningsstudie – kvalitet i tjenesten

Hjemmetjeneste
Oppfølgingsteam (OT) er et tverrfaglig team som samhandler med sårbare og utsatte brukere
og deres fastlege om plan for oppfølging. Det er fokus på utvikling og implementering av dette.
Innsatsteamet har økning i antall brukere (286 brukere i 2017). Implementering av
velferdsteknologi i tjenesteområdet er sentralt.
Det er gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i 2017.
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Oppfølging og tjenestetildeling til hjemmeboende multisyke er en relativ ny utfordring, og eldre
bor hjemme til tross for stort behov for helsehjelp og funksjonssvikt. Kommunen skal også
implementere en arbeidsmodell kalt «Helhetlig pasientforløp i hjemmet – primærhelseteam».
Tjenesten har utfordringer knyttet til forholdet mellom bemanning og antall heldøgnsplasser,
avstander og økt antall brukere med komplekse og sammensatte behov.
Aktuelle tema vil være:
•

Velferdsteknologi

•

Effekter av oppfølgingsteam

•

Innsatsteam – kvalitet og effektivitet

Psykiatri / psykisk helsevern /rusomsorg
Tabell 11. Nøkkeltall psykiatri og psykisk helsevern
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

Årsverk sosionom

0,58

0

Årsverk psykiatrisk sykepleier

2,68

3,18

17,5

18,5

Årsverk

videreutdanning

innen

2017

2017

2017

16,9

10,7

9,1

Kostragruppe

Landet

psyk.helsearbeid

Tabell 12. Nøkkeltall rusomsorg
Nøkkeltall

Namsos

uten Oslo

Årsverk personer med videreutdanning i

2015

2016

2017

2017

2017

5,4

3,7

4,9

3,9

2,9

124,90

260,50

287,80

208,50

445,80

rusarbeid, pr 10000 innbyggere
Netto driftsutgifter tilbud til personer med
rusproblemer pr innbygger (kr)
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I følge Handlingsprogram 2018-2019 har kommunen ventelister til tross for opptrappingsplan
fra staten, og har ikke fulgt opp med nye tiltak og økt satsing innfor rus/psykisk helse. Det er
en vekst i tjenestemottakere innenfor rus og psykisk helsetjenester.
Namsos kommune har hatt tilsyn innenfor psykiatri/psykisk helsevern, og fikk avvik på
oppbygging av tjenesten.
Aktuelle tema vil være:
•

Oppfølging av planer for rus og psykiatri
o

Ressursbruk

o

Tidlig innsats

o

Forebyggende arbeid

o

Tverrfaglig og koordinert arbeid

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede
Avlastningsboligen har 14 brukere i aldersgruppen 2-32 år, og det oppleves en økning i antall
brukere. Tilbudet gis på bakgrunn av enkeltvedtak fattet av brukerkontoret, og det er behov for
høy bemanning for å ivareta den enkelte bruker. Boligen er ikke tilpasset dagens brukere.
Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse ( BPA) er en tjeneste som personer under 67
år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få.
Aktuelle tema vil være:
•

Vurdering av tjenester etter pasient – og brukerrettighetsloven

Skolehelsetjeneste, helsestasjon, legevakt
Helsestasjonen ligger 1,2 årsverk under minstenorm for bemanning. Helsestasjonen har 18
årsverk, og sykefraværet er 13,1 %. Nye faglige retningslinjer for helsestasjon,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom gir anbefalinger om nye innsatsområder som
bør prioriteres, noe som medfører økt arbeidsmengde på området.
Det er utfordrende å rekruttere nye fastleger.
Aktuelle tema vil være:
•

Tverrfaglig samarbeid

•

Kommunens arbeid med utvalgte innsatsområder
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3.1.4

Teknisk drift

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet * konsekvens for ulike områder under
teknisk drift. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen.
Følgende områder inngår: Planarbeid, miljøforvaltning (byggesak), vann og avløp, renovasjon,
brann og redning, samferdsel, næring, miljø og klima
Tabell 13. Risiko teknisk drift
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig

Alvorlige

Svært

konsekvenser alvorlige

konsekvenser
Svært

Meget

alvorlige

konsekvenser konsekvenser

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

Planarbeid

Miljø og klima

6

9

12

15

sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

3

Næring
Lite

2

sannsynlig

Byggesak

4

6

Renovasjon

Brann og

8

10
Vann

redning

Avløp

Samferdsel
Usannsynlig

1

2

3
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Planarbeid
Oppdatert overordnet planverk pekes på som en utfordring. I budsjett for 2018 heter det at
kommunen ikke har oppdaterte og klare målsettinger for ønsket helhetlig utvikling av
lokalsamfunnet. Det er likevel slik at det er tatt tak i utfordringen.
Aktuelle tema vil være:
•

Om kommunal planlegging er i tråd med gjeldende retningslinjer

Miljøforvaltning (Byggesak)
Tabell 14. Nøkkeltall byggesak
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Andel innvilgede byggesaker som skjer

2015

2016

2017

2017

2017

28

0

41

20

18

0

0

17

29

32

0

0

13

15

16

gjennom vedtak om dispensasjon
Saksbehandlingstid, byggesaker med 12
ukers frist
Saksbehandlingstid, byggesaker med 3
ukers frist

Av 435 bygge – og delingssaker har det vært 138 saker med dispensasjonsbehandling. Det
har vært vakanse i stillinger i 2017. Kommuneledelsen peker på at det er «akseptabel
saksbehandlingstid» men at det ligger utfordringer i å knytte miljøaspektet inn i
saksbehandlingen.
Kommunen har inntekter knyttet til byggesaksbehandling, og dersom kommunen oversitter
vedtatte frister. Gebyrbortfall innebærer at kommunen skal tilbakebetale tiltakshaver 25 % av
det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides.
Plan – og bygningsloven omfatter også bestemmelser om ulovlighetsoppfølging, og ansvaret
for å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan – og bygningsloven
ligger til kommunen.
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Aktuelle tema vil være:
•

Etterlevelse av bestemmelser i plan – og bygningsloven hva gjelder saksbehandling

•

Håndtering av gebyrinntekter

•

Ulovlighetsoppfølging

•

Om kommunens saksbehandling etter plan – og bygningsloven ivaretar miljø – og
klimaspørsmål

Se også under overskriften miljø og klima
Vann og avløp
Tabell 15. Nøkkeltall vann og avløp
Nøkkeltall

Kommune

Vann gebyr

2015

2016

2017

2634

2502

2568

Selvkost vann

Kostragrup

Landet

pe

uten Oslo

2017

2017

608 072

Avløp gebyr

424

4028

Selvkost avløp

4133
-400 640

Årsgebyr vann ligger litt under sammenlignbare kommuner. Kommunen har forholdsvis høyt
avløpsgebyr som skyldes store utbygginger over tid.
Finansiell revisjon har i forbindelse med årsoppgjøret 2018 påpekt at det i forbindelse med
VAR er benyttet feil artsgruppe og at akkumulerte underskudd på selvkostområdet bør framgå
av balansen og ikke bare i note. Videre pekes det på at akkumulerte underskudd ikke er
renteberegnet som selvkostfond, og at dette burde vært gjort. I følge kommunens svar vil dette
bli tatt til etterretning.
Namsos kommune har kommunalt vannverk som levere vann til størsteparten av kommunens
innbyggere. Vannkvalitet og beredskap knyttet til vannleveranser er et generelt risikoområde i
alle kommuner.
Avløpsseksjonen vil, som følge av økt ekstremvær, være sårbar dersom beredskap, kapasitet
og vedlikehold ikke er tilfredsstillende.
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Aktuelle tema vil være:
•

Håndtering av selvkostområder

•

Rutiner knyttet til vannkvalitet

•

Vedlikehold av kommunalt ledningsnett

Renovasjon
Tabell 16. Nøkkeltall renovasjon
Nøkkeltall

Kommune

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Gebyr

2015

2016

2017

3917

3680

3680

Selvkost

2017

2017

266 534

Renovasjon håndteres av Midtre Namdal Avfallsselskap som samler inn, sorterer og sender
de fleste fraksjonene til videre behandling/gjenbruk. Høye gebyr på avfallstjenesten skyldes at
MNA har ens pris i hele avfallsområdet.
I 2019 gjennomføres det selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA.
Brann- og redningstjenester
Brann -og redning hadde i 201 7226 utrykninger totalt. Det var 14 utrykninger til brann og 17
til trafikkulykker. Det ble gjennomført 58 særskilte branntilsyn, 1821 feiinger, 937 tilsyn i boliger
og 1 aksjon mot akutt forurensning. Det er gjort nødvendige tilpasninger knyttet til ren og skitten
sone på brannstasjonen. Det er negative erfaringer med nødnett som røykdykkersamband og
det arbeides for å finne bedre løsninger. 110-sentralen i Namsos skal avvikles.
Samferdsel (Vei, park og idrettsanlegg)
Oasen, Kleppen Idrettspark, Bråten, Granåsen og bymarka er en viktig del av driften innenfor
PIF (park, idrett og friluft). PIF har utfordringer knyttet til økonomiske rammer og særlig er
driften i Oasen utfordrende.
Ny handlingsplan for trafikksikkerhet er vedtatt 2017. Ny hovedplan veg er godkjent våren
2016. Kommunen har over år hatt marginale budsjetter innenfor samferdsel/veg. Det er store
vedlikeholdsetterslep i vei – og samferdselsanlegg. I budsjett for 2018 heter det at kommunen
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som eier av vesentlig bygningsmasse og veier har store utfordringer med langsiktig og
bærekraftig forvaltning av disse realverdiene. Ressurstilgangen i de årlige budsjettene holder
ikke tritt med verditapet/slitasje så etterslepet øker hvert år. De senere år er det imidlertid gjort
en viktig styrking på begge felt. Videre heter det at det er store vedlikeholdsetterslep på
bygningsmassen og vei- og samferdselsanlegg som øker hvert år.
Aktuelle tema vil være:
•

Vedlikehold kommunal bygningsmasse

•

Vedlikehold kommunal vei – og samferdselsanlegg

.
Næring
NIBB AS er et verktøy for tilrettelegginger og utvikling. I dag ligger Utviklingsavdelingen i MNS,
men vil bli egen avdeling etter 2020. Strategisk næringsplan er vedtatt i MNS. Det er planlagt
gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i NIBB AS i 2019.
Miljø og klima
Rensegraden ved Tiendholmen renseanlegg er ikke stabilt tilfredsstillende og ikke iht kravene
som miljømyndighetene stiller. I enkeltsaker og i forvaltningen er det fokus på dette. Litt av
utfordringen er at det ikke er noen overordnet målsetting, men nye Namsos skal bli
foregangskommune innen miljø og klima. Det skal være fokus på miljø i alle saker vedr vann,
avløp, og reguleringsplaner. Kommunen kjøper inn elbiler.

I Norge er det bred støtte til klimapolitikken gjennom klimaforlikene i 2008 og 2012. De
overordnede målene for den norske klimapolitikken er:
•

Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første
forpliktelsesperiode.

•

Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av
klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

•

Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

•

Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på
seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i
2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske
utslipp i 2030.
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I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet
om en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet:
•

Gjennomføre en klima- og teknologisatsing finansiert gjennom avkastningen fra et nytt
fond for klima, fornybar energi og energiomlegging.

•

Utfasing av fyring med fossil olje.

•

Skjerpede energikrav i byggsektoren.

•

Fortsette å trappe opp klimaforskningen.

•

Opprettholde eller øke karbonlageret i skogen.

•

Bidra til utvikling av biogass i Norge.

•

Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

•

Bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark.

•

Styrke jernbanens rolle i transportsystemet.

For å nå de overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for å ta hensyn til
klima og miljø (eksempelvis i plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser). Dette
regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle.
Aktuelle tema vil være:
•

Kommunal planlegging sett i forhold til statlig planretningslinje for klima -og
enerigsplanlegging i kommunen

3.2

ORGANISASJONSPERSPEKTIVET

Figuren under viser vurderingen som er gjort av risiko relatert til økonomi og organisasjon.
Bakgrunnen for vurderingene finnes i teksten i fortsettelsen.

3.2.1

Organisasjon

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet x konsekvens for ulike områder under
organisasjon. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen.
Følgende områder inngår: organisering, arbeidsgiverpolitikk, HMS, etikk og varsling,
eiendomsforvaltning, saksbehandling, IKT, beredskapsplaner og ROS
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Tabell 17. Risiko organisasjon

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig

Alvorlige

Meget

Svært

konsekvenser

alvorlige

alvorlige

konsekvenser
Svært

5

konsekvenser konsekvenser

10

15

sannsynlig

20

25

Arbeidsgiver-

HMS

politikk
Meget

4

8

sannsynlig
Sannsynlig

12

16

20

12

15

Organisering
3

6

9

Eiendoms-

Etikk og

forvaltning

varsling
IKT

Lite

2

4

sannsynlig

Usannsynlig

6

8

10

4

5

Saksbehandling

1

2

3

Organisering
Tabell 18. Nøkkeltall organisering
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Politisk styring

2015

2016

2017

2017

2017

0,4

0,6

-0,3

0,8

0,7
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Det vil en periode være overkapasitet særlig innen sentraladministrasjonen.

Namsos kommune skal sammenslås med kommunene Namdalseid og Fosnes, og det er lite
fokus på drift og stort fokus på bygging av ny organisasjon. Bestillinger fra politisk nivå
oppfattes som krevende kapasitetsmessig.
Fagområde kultur har ny intern organisering. Hjemmehjelpstjenesten skal omorganiseres og
for omsorgsboliger Sentrum og Vest skal det innføres ny felles turnus. Innenfor fagområdet
helse og velferd er det fokus på å få ferdigstilt og videreutvikle en ny organisasjon. Tjenester
rettet mot barn og unge skal legges under en sektor i nye Namsos.

Aktuelle tema vil være:
•

Effekter av omorganisering

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
Tabell 19. Nøkkeltall arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

2017

2017

2017

Universitets/høgskoleutdanning med ped

86,3

85

85,7

86,7

86,8

Universitets/høgskoleutdanning uten ped

3,9

4

2,6

5

5,6

Videregående eller lavere

9,9

11

11,7

8,3

7,6

Sykefravær

10,5

9,1

9,2

Namsos

kommune

tok

i

2016

i

bruk

10-faktorundersøkelse

i

forbindelse

med

medarbeiderundersøkelser. 10-faktor vektlegger medarbeiderskap, mestring motivasjon og
ledelse. Kommunen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i 2017 og iverksatte et
lederprogram med fokus på ledelse og arbeid med nærvær.
Namsos kommune har hatt flere negative oppslag i pressen knyttet til arbeidsmiljøet.
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Det er gjennomført tiltak for økt nærvær, blant annet opprettelse avklaringsutvalg, økt
systematisk samarbeid med NAV lokalt/ NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste.
Kommunen har flere styringsdokumenter for økt nærvær, blant annet arbeidspolitisk
plattform (2014-2019), strategier og tiltak for nærværsarbeid (2013/2014) og mål og
handlingsplan for IA-arbeid (2014-2018).
Kommunen har utfordringer knyttet rekruttering spesielt innen helse og omsorg.
Namsos kommune har seniortiltak. Det gjennomføres møter mellom ansatte og ledelse
gjennom kontaktforum, AMU, administrasjonsutvalg og dialogmøter. Likevel heter det i
presseoppslag3 at oppsigelser i Nattpatruljen har sagt opp som følge av prosess knyttet til
endring.
Det er blitt betydelig vanskeligere å rekruttere helsepersonell til stillinger i helse og omsorg,
og særlig er det sykepleierstillinger som dette omfatter.

Aktuelle tema vil være:
•

Rekrutteringsarbeid

•

Effekter av strategier og tiltak for nærværsarbeid

Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Det er gjennomført vernerunde. Kommunen har 40 verneombud og ett hovedverneombud.
Bedriftshelsetjenesten gir lederstøtte, deltar i oppfølgingen av langtidssykemeldte, bistår
enkeltarbeidsplasser med forskjellige HMS-tjenester og utfører helsekontroller mot enkelte
arbeidstakergrupper. Avklaringsutvalgets mandat er å avklare kompliserte sykefraværssaker
og omplasseringssaker i kommunen.
Aktuelle tema vil være:
•

Arbeidsmiljø

Etikk og varsling
Kommunen har avikssystem og det meldes avvik. Kommunen har HMS-portalen ( EK) som
er et digitalt system. Systemet er delt inn i HMS-del og et lukket avviksrapporteringssystem
som går på bruker (innen helse - og omsorg). Det er et felles system for hele organisasjonen,
men systemet er tilgangsstyrt. Det jobbes med å få på plass en app., slik at avvik kan meldes

3

Namdalsavisa 19.06.2018
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når man er ute i felten. Kommunen har hatt flere varslingssaker, og avvik søkes lukket på
laveste nivå.
Kommunen har etisk reglement (vedtatt kst sak 23/14).

Det blir pekt på som en utfordring å få implementert et kvalitetssystem for hele organisasjonen
på en slik måte at systemet ikke blir hovedjobben.

Aktuelle tema vil være:
•

Implementering og bruk av kvalitetssystemet

Eiendomsforvaltningen
Tabell 20. Nøkkeltall eiendomsforvaltning
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Nto dr.utgifter til eiendomsforvaltning i

2015

2016

2017

2017

2017

8,1

8

8,5

7,9

8,1

73 328

75 193

78 479

prosent av samlede dr.utgifter
Formålsbygg areal

Kommunens formålsbygg (skoler, barnehager, bo & velferdssentre, helsehuset) er blitt
prioritert mht. vedlikehold i 2017. Det er fortsatt utfordringer med kommunens boligmasse.
Flere av boligene er forholdsvis gamle og etterslep på vedlikehold gir en boligmasse med
forholdsvis lav standard. Det er pekt på som en utfordring å utarbeide gode
styringsdokumenter som beslutningsgrunnlag for prioriteringer, strategi og bærekraftig
forvaltning

av

realverdiene

i

bygninger

og

samferdselsanlegg.

Det

er

store

vedlikeholdsetterslep i bygningsmassen. Kommunen har flere barnehager som har betydelig
behov for oppgradering.
Aktuelle tema vil være:
•

Vedlikehold av boligmasse
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Saksbehandlingen i kommunen
Tabell 21. Nøkkeltall saksbehandling
Nøkkeltall

Kommune

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

2015

2016

2017

2017

2017

1,8

1,1

65

86

86

Byggesak; saksbehandlingstid frist 3 uker

26

27

32

Byggesak; saksbehandlingstid frist 12 uker

12

151

16

Barnevern: saksbeh.tid, 7 dager eller mer
Barnevern: saksbeh.tid, undersøkelser

55

88

Kommunen har en oppfatning av at saksbehandlingstid i organisasjonen er akseptabel.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Antall henvendelser til IT brukerstøtte har økt betydelig, mens antall ansatte er stabilt. Antall
henvendelser som ikke lukkes innen akseptabel frist er økende. Kommunen har eget
arkivdepot. Det legges opp til økt bruk av elektronisk kommunikasjon med innbyggere.
Ny personvernlovgivning trådte i kraft i mai 2018. Gjeldende IKT-strategi skulle vært rullert i
2016.
Aktuelle tema vil være:
•

Håndtering av personvernlovgivning

•

Datasikkerhet

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser
Klimaendringer vil kunne få store konsekvenser for samfunnsviktige funksjoner og kritisk
infrastruktur som kraftforsyning, tele/data, veg og vannforsyning i årene fremover. Risiko- og
sårbarhetsvurderinger skal være en del av all planlegging og drift i alle enheter i
alle fagområder. Oppfølgingsansvaret ligger i ledelseslinjen.
Alle tjenestesteder skal ha gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som
grunnlag for en egen beredskapsplan med både forebyggende og avbøtende tiltak.
Stortinget vedtok i juni 2015 Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015), der det

- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering Kontrollutvalget 2.12.2019

42
Side 48 av 113

Revisjon Midt-Norge SA

ble besluttet at brann- og redningsvesenets nødmeldetjeneste skal samlokaliseres med
politiets operasjonssentraler i de nye politidistriktene. For Nord-Trøndelag innebærer dette
avvikling av 110-sentralen i Namsos
ROS er et prioritert område i 2019.

Aktuelle tema vil være:
•

Se avsnitt for miljøforvaltning og miljø og klima

3.2.2

Økonomi

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under
økonomi. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen.
Følgende områder inngår: økonomisk situasjon, budsjettering, økonomisk internkontroll,
offentlige anskaffelser, IK og kvalitetssikring, eierskap
Tabell 22. Risiko økonomi
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

alvorlig Alvorlige

konsekvenser konsekvenser

konsekvenser

Meget

Svært

alvorlige

alvorlige

konsekvenser konsekvenser
Svært

5

10

sannsynlig

15

20

25

Økonomisk
internkontroll

Meget

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

8

10

sannsynlig
Sannsynlig

Off.anskaffelser

Lite
sannsynlig

2

4

6

Budsjetteringsprosess
og budsjettoppfølging
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Usannsynlig

1

2

3

4

5

Økonomisk situasjon
Tabell 23. Nøkkeltall økonomisk situasjon
Nøkkeltall

Kommune 2017

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Budsjett

Regnskap

Sum driftsinntekter

1 114 830

1 209 410

Sum driftsutgifter

1 067 551

1 150 736

Brutto driftsresultat

47 280

58 674

Sum eksterne finanstransaksjoner

-52 430

-53 426

Motpost avskrivninger

41 968

41 920

Netto driftsresultat

39 308

53 191

Netto bruk/avsetninger

-39 308

-43 849

0

9 342

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

2017

2017

Siste tertialrapportering til politisk nivå ( oktober 2018) viste store avvik innen helse/omsorg og
NAV. Inntektssystemet favoriserer innbyggertette områder, og Namsos får negativ vekst i
rammetilskuddet. Egenandel på ressurskrevende tjenester blir høyere; handlingsrommet
reduseres, og nasjonale satsninger kan ikke følges opp lokalt. Kommunen vil mangle ressurser
også ved sammenslåing og klarer ikke ta ut stordriftsfordelene raskt.
Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging
I ståstedsrapport 2018 heter det at realisme og kontroll over lønnskostnadene er sentralt
innenfor fagområde Helse og omsorg.
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Økonomisk internkontroll
Tabell 24. Nøkkeltall økonomisk internkontroll
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

Funksjon 110 målt pr innbygger

2015

2016

2017

2017

2017

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

Namsos kommune har fokusert på økonomiske måltall, budsjettkontroller og tertialrapporter.
Årshjulet omfatter viktige forutsetninger for videre styringsarbeid i kommunen og
fagområdene/tjenestene.
Rådmannen har som målsetting for det videre omstillingsarbeidet å fokusere mer på
virksomhetsstyring ut over økonomiske måltall, men også i forhold til tjenesterapportering,
internkontroll og ledelse.
Fagområdet helse og omsorg hadde i 2017 et vesentlig merforbruk på 7,3 millioner kroner.
Økonomirapportering skjer på regneark. Kommunen benytter ikke BMS, men rapporterer på
økonomi, sykefravær og andre kvalitetsindikatorer. Enkelte områder, eksempelvis oppvekst,
har områdeplaner som det rapporteres på.
Årsrapporten begrunner mer-/og mindreavvik på fagormådene.
Aktuelle tema vil være:
•

Økonomistyring helse/omsorg

Offentlige anskaffelser
Tabell 25. Nøkkeltall offentlige anskaffelser
Nøkkeltall

Namsos

Kostragruppe

Landet
uten Oslo

KOSTRA kjøp fra off., private og egne

2015

2016

2017

300 487

332 333

345 268

51 717

135 620

98 498

2017

2017

foretak
KOSTRA

sum

utgifter

investeringsregnskapet
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På grunn av kapasitetsmangel har det ikke vært mulig å gjennomføre alle vedtatte tiltak.
Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres utredning av lokaler til både kulturskole,
opplæringssenter og barnehage i 2018 I tillegg er det planlagt utredning av rådhus i 2019.
Ellers vil det hovedsakelig bli foreslått nødvendige investeringer i biler, maskiner og utstyr og
å videreføre investeringene innen vann og avløp på samme nivå som i inneværende
økonomiplanperiode. Kommunen har innkjøpsreglement og benytter rammeavtaler. Innkjøp
håndteres på mange nivå i organisasjonen og av mange ansatte. Har hatt «nestenulykker» på
området.
For å nå de nasjonale og overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for
å ta hensyn til klima og miljø (eksempelvis lov om offentlige anskaffelser). Dette regelverket er
kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle. Nye Namsos skal bli foregangskommune
innen miljø og klima.
Aktuelle tema vil være:
•

Klima – og miljøperspektivet i offentlige anskaffelser

Internkontroll (IK) og kvalitetssikring
Oppvekst og opplæring har fokus på å ha et kvalitetssystem som skal sikre god internkontroll.
Kommunen utarbeider månedlige budsjettkontroller, og det legges fram tertialrapporter til
kommunestyret (sammen med finansrapportering).

Det er budsjettoppfølging med

enhetsleder ved vesentlige avvik Det gjøres kontroller gjennom leverandørstatistikk, det
kontrolleres hvor det er betalt ut mye penger, og det gjøres kontroller opp mot eksisterende
avtaler etc. Det er ikke dokumentasjon på disse kontrollene.

Det gjennomføres månedlig budsjettkontroll med økonomirapportering for alle resultatenheter
og fagområder. Samlet rapport oversendes fra økonomisjefen til rådmann og ledergruppe, og
denne rapporten gjennomgås i ledermøter. Det rapporteres kvartalsvis til kommunestyret både
innenfor økonomi – og finansforvaltning.
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3.3

Figur 2.

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER
Hvem er omfattet av selskapskontroll

Tabell 26. Risiko eierskap
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig

Alvorlige

konsekvenser alvorlige

konsekvenser
Svært

Meget

Svært
alvorlige

konsekvenser konsekvenser

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

12

15

sannsynlig
Meget
sannsynlig

Selskapskontroll

Sannsynlig

3

6

9
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Lite

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

sannsynlig
Usannsynlig

Selskapet navn

Eierandel

Balanseført verdi

Namsos Industribyggeselskap AS

100 %

Kr 16 270 000

Midtre Namdal Vekst AS

55 %

Kr 50 000

Namsos Trafikkselskap ASA

Kr 300

Norske skogindustrier ASA

Kr 100

Biblioteksentralen AL

Kr 2 100

Trønderfrukt BA

Kr 2000

Filmparken AS

Kr 1 3650

Diverse borettslagsleiligheter

Kr 151 3000

Namdalsopplevelser BA

Kr 5000

Namdal Bomselskap

42 %

Kr 199 500

Salsnes Industribygg AS

4%

Kr 50 000

Namdal rehabilitering drift IKS

Kr 94 290

Namdal rehabilitering Høylandet eiendom AS

Kr 120 000

Namsos kulturhus eiendom AS

100 %

Kr 1 600 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Kr 10 000

Rian Galleri

Kr 84 000

Namdal Fylkesmuseum IKS -Museet Midt IKS

25 %

Kapital Nordtrøndersk kunstmuseum

Kr 150 000
Kr 10 000

Kystlab – Prebio AS

18 %

Kr 1 401 850

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

35 %

Kr 1 044 922

Trondheim Havn IKS

2%

Kr 17 500 000
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SUM

Kr 38 846 727
Kilde: Namsos kommunes årsregnskap, note 5

Namsos kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for sitt eierskap. Unntaket er
eierskapsmelding for NIB AS. På forespørsel sier kommunen at eierskapsmelding er utsatt i
påvente av kommunesammenslåing fra 01.01.2020. Det legges opp til selskapskontroll i NIBB
AS i 2019, og det gjennomføres en selskapskontroll i MNA i 2019.
Namsos kommune har, med noen få unntak, forholdsvis små eierandeler i de ulike selskapene.
I Trondheim Havn IKS har kommunens eierandel en høy balanseført verdi.
NIB AS har i følge Proff.no 5 datterselskaper; hvorav 4 er heleide aksjeselskaper

Aktuelle tema vil være:
•

Selskapskontroll Midtre Namdal Vekst AS

•

Kommunens generelle eierskapskontroll

- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering Kontrollutvalget 2.12.2019
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Kontrollutvalget i Malvik

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 19/324-3
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.11.2019

Løsningsforslag for risiko- og vesentlighetsvurderinger

Kommunestyret og kontrollutvalget har ansvar for den folkevalgte kontrollen av kommunens
virksomhet. Vi legger derfor opp til at sentrale deler av arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene skjer i kontrollutvalgets møter. Dette gir kontrollutvalget svært god
innsikt i kommunens virksomhet, og et eierskap til prosessen. Samtidig bidrar det til god
forankring av plan for forvaltningsrevisjon i kommunestyret. Prosessen går over tre møter.
•
•
•

Møte 1: Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Møte 2: Dialog og informasjonsinnhenting.
Møte 3: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon.

Mellom møte 1 og 2 lager sekretariatet et utkast til risiko- og vesentlighetsvurderinger basert
på opplysninger blant annet fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens årsmelding
Kommunale planer
Rapporter etter statlige tilsyn
KOSTRA-statistikk
Annen relevant offentlig informasjon
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalgets virksomhet i forrige valgperiode
Innspill fra oppdragsansvarlig revisor for finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
Kommunens eierskapsmelding
Informasjon om kommunens selskaper*)

*) Ifølge den nye kommuneloven skal plan for forvaltningsrevisjon omfatte risiko- og vesentlighetsvurderinger av
selskaper som kommunen er eier i. I disse vurderingene bruker Konsek Trøndelag en egenutviklet database med
oversikt over nøkkeldata for kommunens hel- og deleide selskaper.
I møte 2 blir utkastet lagt fram for kontrollutvalget. Til dette møtet inviterer også
kontrollutvalget sentrale aktører i kommunen til å gi informasjon til risiko- og
vesentlighetsvurderingene:
•
•
•
•
•

Ordfører
Komite- og gruppeledere i kommunestyret
Ev. ledere av kommunale råd, for eks. eldrerådet og funksjonshemmedes råd
Hovedverneombud
Hovedtillitsvalgte

De inviteres til å uttale seg om:
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1. hvor de mener det er størst problemer med henblikk på økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og etterlevelse av kommunestyrets vedtak
2. hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon
I det samme møtet er også rådmannen med kommunalsjefer invitert. De orienterer om
kommunens utfordringer, satsinger og planer på hvert sitt fagområde.
Etter informasjonsinnhentingen diskuterer kontrollutvalget utkastet til risiko- og
vesentlighetsvurderinger og foreslår eventuelle endringer.
I møte 3 legger sekretariatet fram de reviderte risiko- og vesentlighetsvurderingene.
Sekretariatet har i tillegg laget et forslag til plan for forvaltningsrevisjon, som er basert på de
reviderte risiko- og vesentlighetsvurderingene. Kontrollutvalget tar stilling til forslaget og gjør
nødvendige endringer. Planen sendes kommunestyret for godkjenning.
Prosessen kan tilpasses til to eller tre møter. Sekretariatet har erfaring med begge varianter
og kan justere opplegget i samråd med kontrollutvalget.
Plan for forvaltningsrevisjon og risiko- og vesentlighetsvurderingen bør vurderes etter to år
for å sikre at kommunen fortsatt har en relevant plan for forvaltningsrevisjon. En eventuell
rullering av planen kan gjøres av kontrollutvalget selv med bistand fra sekretariatet i en
mindre prosess.
Vi viser ellers til vedlagte eksemplene på risiko- og vesentlighetsvurderinger, tidligere kalt
overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Begge dokumentmalene blir omarbeidet i
lay-out og slik at de omfatter kommunens selskaper, men gir et godt inntrykk av det endelige
resultatet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Torbjørn Berglann
daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg:
Overordnet analyse 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - revidert
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OVERORDNET ANALYSE FOR
FORVALTNINGSREVISJON
Malvik kommune
Januar 2017
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1 Innledning
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst én gang i perioden,
seinest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal fremmes for
kommunestyret.
Plan for forvaltningsrevisjon skal være basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
Dette dokumentet utgjør en slik overordnet analyse. Det er basert på offentlig
informasjon som kommunens årsmelding og økonomiplan, i tillegg til KOSTRArapportering og rapporter fra statlige tilsyn. I tillegg har administrasjonen,
hovedutvalgslederne, gruppeledere i kommunestyret, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud bidratt gjennom deltakelse i kontrollutvalgets møter eller skriftlige
tilbakemeldinger.

Dokumentet er delt i fire deler. I neste del, del to, følger en kort gjennomgang av
Malvik kommunes organisering. Den fullstendige analysen finnes i del tre. Her
gjennomgås tjenesteområdene i kommunen. For hvert tjenesteområde presenteres
en risiko- og vesentlighetsanalyse i tabellform. Den fjerde og siste delen inneholder
utvalgte data fra kommunens KOSTRA-rapportering.

Sammendrag
Basert på den følgende analysen anbefaler kontrollutvalget å gjennomføre
forvaltningsrevisjon på følgende områder og med følgende tema i planperioden:

Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester
•

Arbeidsmiljø – sykefravær, vikarbruk og økonomi

Oppvekst
•

Kvalitet i barneverntjenesten

Helse og velferd
•
•

Kvalitet i tjenestene
Avvikshåndtering

Tekniske tjenester
•

Kapasitet og kompetanse i saksbehandlingen

3
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2 Om kommunen
Organisering
Malvik kommune er organisert i en tonivåmodell med rådmann og rådmannsteam på
øverste nivå. Rådmannsteamet består av organisasjonssjef, som også har
lederansvar for virksomhetene under teknisk og drift, økonomisjef, som har
lederansvar for skatteoppkreveren i Værnesregionen og Arbeidsgiverkontrollen i
Trøndelag. Rådmannsteamet består dessuten av kommunalsjefene for helse og
velferd og for oppvekst og kultursom har lederansvar virksomhetene som sorterer
under de respektive tjenesteområdene.
Kommunens tjenesteproduksjon foregår på 20 virksomheter fordelt på de tre
fagområdene helse og velferd, oppvekst og kultur, teknisk og drift.
Organisasjonskart

Styringssystem og styringsdokumenter
De overordnede styringsdokumentene, samfunnsdelen og arealdelen i
kommuneplanen, er fra henholdsvis 2010 og 2011. Begge skal ifølge kommunens
planstrategi revideres i løpet av 2017. I løpet av året kommunen også vedta
sentrumsplan for Vikhammer og hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. I tillegg
skal gamle reguleringsplaner revideres i perioden fram til 2019. I løpet av 2018 skal
Malvik kommune dessuten vedta handlingsplan basert på strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen.

4
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3 Om det enkelte tjenesteområde
Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven
Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova
Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger
Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring
Forvaltning av kommunens likviditet, gjeld og eiendeler
Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis
Interkommunalt samarbeid
Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser
Forvaltning av kommunalt næringsfond
Tilrettelegging for lokal næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser

Organisering
•
•

•

Rådmannsnivået består av rådmannen med stab, organisasjonssjef,
kommunalsjefer, økonomisjef, kommuneoverlege og støttetjenester.
Malvik kommune deltar i Værnesregionen på områdene innkjøp, lønn og
regnskap, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreveren er
lokalisert i Malvik kommune. I tillegg er hovedkontoret for
arbeidsgiverkontrollen for 15 kommuner i Trøndelag lagt til Malvik kommune.
Næringssjefen er lagt direkte under rådmannen.

Utfordringer
•
•
•

Dårlig kommuneøkonomi i kombinasjon med store investeringsbehov
Ikke tilfredsstillende økonomistyring de siste årene
Tomt disposisjonsfond

Tiltak og satsinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektivisering av tjenesteproduksjon
Sikre bærekraftig økonomi
Revisjon av arbeidsgiverpolitikken
Digitalisering
Øke antall lærlinger
Systematiske bedriftsbesøk
Utarbeide strategisk næringsplan
Revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel
Redusere sykefravær
ROS-analyser på alle virksomheter som ledd i beredskapsarbeidet

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
•
•
•
•
•

2014:
2014:
2013:
2013:
2011:

Malvik biogass (selskapskontroll)
Trønderenergi AS (selskapskontroll)
Malvik næringsbygg (selskapskontroll)
KOSTRA-rapportering (forvaltningsrevisjon)
Vurdering av interkommunalt samarbeid (forvaltningsrevisjon)
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Risikoområde

Indikatorer

Økonomistyring

Manglende oversikt over utgifter
Budsjettoverskridelser
Vakanse i stillinger
Omstilling
Manglende ROS-analyser på virksomhetene
Ikke gjennomført øvelser på virksomhetene?

Organisasjon
Beredskap

Kontrollutvalget 2.12.2019

Risikoreduserende
tiltak
Tett administrativ
oppfølging

Forvaltningsrevisjon
leveres 2017

Risiko
Høy

Vesentli
ghet
Høy

Priorite
ring
Middels

Høy

Høy

Lav

Høy

Høy

Lav
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Oppvekst og kultur
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gi skoletilbud i tråd med opplæringslova
Ha SFO-tilbud før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, også for barn med
særskilte behov på 1.-7. årstrinn
Barnehagemyndighet – godkjenning av og tilsyn med offentlige og private
barnehager i kommunen
Barnehageeier – ansvar for tilbudet i den enkelte kommunale barnehage
Forberede saker for behandling i fylkesnemnda
Gjennomføre undersøkelser i henhold til frister i barnevernloven
Iverksette og følge opp barneverntiltak
Ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar
med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov.
Etter kulturloven sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og
andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et
bredt spekter av kulturvirksomhet. Eksempelvis idrettsanlegg, kino,
kunstformidling, kulturbygg, aktivitetstilbud til barn og unge, tilskudd til lag
og foreninger
Kulturskole
Bibliotek

Organisering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 barneskoler, 2 ungdomsskoler, 9 kommunale barnehager
Bruket kulturhus
Ytre Malvik samfunnshus og Sveberg grendahus
Fritidsklubber Hommelvik og Vikhammer
Malvik folkebibliotek
Barneverntjenesten med foreldreveiledere,
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Psykologtjenesten
Helsesøstertjenesten, (helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, fysio- og
ergoterapitjenester til barn)
Administrativt arbeid på området: Plan- og utviklingsarbeid, forvaltning, drift
og tilskudd på kulturområdet

Utfordringer
•
•
•

Kapasitet ved skolene
Saksbehandling i mobbesaker ved skolene (jf. forvaltningsrevisjon 2016)
Høy andel skoleelever som får spesialundervisning

Tiltak og satsinger
•
•
•
•
•
•

Skolebygg
IKT-investeringer
Læringsmiljøprosjekt i skolen
Vri ressursbruken i BFT fra kjøp av tjenester til bruk av egen kompetanse
Styrking av tilbudet til minoritetsspråklige
Rydding, merking og drift av nærturområder

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
-

2016: Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen
(forvaltningsrevisjon)
2015: Helhetlig innsats for barn og unge (forvaltningsrevisjon)
2014: Barnevern (forvaltningsrevisjon)
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Risikoområde

Indikatorer

Risikoreduserende
tiltak

Regeletterlevelse
Kapasitet/struktur

Fristbrudd på undersøkelser i barnevernet
Ledig kapasitet i barnehagene, flere barn går i
barnehage i Trondheim
Brudd på arbeidsmiljøloven, barnehage

Arbeidsmiljø
Bibliotek

Lite vikarbruk ved fravær
Få utlån

Lukket avvik etter
tilsyn i 2016
Lokal plan for
bibliotekene i.l.a. 2016
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Risiko
Høy
Høy

Vesentli
ghet
Høy
Høy

Priorite
ring
Høy
Lav

Høy

Høy

Middels

Høy
Høy

Høy
Lav

Middels
Lav
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Kommunehelse
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastlegeordning – sørge for å tilby fastlege til alle innbyggere i kommunen
Forebyggende arbeid, psykisk og somatisk - Helsetjeneste i skoler,
helsestasjonstjeneste og miljørettet helsevern
Legevakt
Habilitering og rehabilitering
Plass i institusjon
Helsetjenester i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Individuell plan for brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester
Støttekontakt
Internkontroll
Omsorgstjenester med et visst kvalitetsnivå
Økonomisk sosialhjelp
Kvalifiseringsprogram
Råd og veiledning – sosialt forebyggende tiltak
Tilbud til personer med psykiske problemer
Boliger til vanskeligstilte
Individuell plan for koordinering av langvarige behov
Introduksjonsprogram for flyktninger

Organisering
•
•
•
•
•
•
•

Samfunnsmedisin og legetjeneste
Boveiledningstjenesten
Psykisk helsetjeneste og rus
Hjemmesykepleien
Helse- og rehabilitering
Koordinerende enhet
NAV Malvik

Utfordringer
•
•
•
•
•
•

Kapasitet
Forebyggende arbeid
Endring av tjenestestrukturen
Sykefravær
Ulik bemanningsfaktor ved helsetunene
Avlastningstilbud for barn og unge

Tiltak og satsinger
•
•
•
•

Øke andelen heltidsstillinger
Redusere sykefraværet
Forebygging og tidlig innsats
Hverdagsmestring

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
-

Økonomisk sosialhjelp (forvaltningsrevisjon 2015)
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Risikoområde

Indikatorer
Manglende internkontroll ved legevakta

Internkontroll

Ikke system for brukerundersøkelser i pleie- og
omsorgstjenestene
Klager fra pårørende

Risikoreduserende
tiltak
Tilsyn av
Fylkesmannen 2015

Prosjekt for
systematisk
kvalitetsarbeid
Tett administrativ
oppfølging

Risiko
Høy

Vesentli
ghet
Høy

Priorite
ring
Lav

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Middels

Økonomi

Manglende oversikt over utgifter

Samhandlingsreformen
Institusjonsplass

Enkelte år høye utgifter til utskrivningsklare
pasienter på St.Olavs hospital
Høyt kostnadsnivå

Høy

Høy

Middels

Høy

Høy

Middels

Bemanning
Avvikshåndtering

Lite bruk av vikarer
Utilstrekkelige rutiner?

Høy
Høy

Høy
Høy

Middels
Høy
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Tekniske tjenester og drift
Kommunalt ansvar på området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forvalte kommunale bygg på vegne av innbyggerne og i tråd med aktuelt
lovverk
Ha oversikt over eiendomsmassen og en plan for verdibevarende vedlikehold
Drift og vedlikehold av kommunale veier
Etablere en plan for beredskap basert på risiko- og sårbarhetsanalyser
Beredskapsøvelser i tråd med planverk, minimum hvert annet år
Forebyggende brannvern
Arealforvaltning – fatte vedtak etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven
m.m.
Landbruksfaglig utredning i arealsaker
Forvaltning av statlige drifts- og investeringsvirkemidler
Gi råd og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling
Avfallshåndtering fra private husholdninger
Utbygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg

Organisering
•
•

Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)
FDV- kommunalteknikk (forvaltning, drift og vedlikehold)

Utfordringer
•
•
•

Stort vedlikeholdsetterslep på bygninger
Tilstand og kapasitet på vann- og avløpsnettet
Omfattende planarbeid i forbindelse med utvidelse av E6 og jernbane

Tiltak og satsinger
•
•
•

Plan for langsiktig vann- og reservevannløsning
Gjennomgang av eiendomsmassen
Automatisering av driftsoppgaver

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
•

Byggesaksbehandling (forvaltningsrevisjon, 2012)
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Risikoområde

Indikatorer

Risikoreduserende
tiltak
Plan for håndtering av
boligmassen

Verdiforringelse

Vedlikeholdsetterslep

Regeletterlevelse

Overskridelse av saksbehandlingsfrister
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Høy

Vesentli
ghet
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Priorite
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Høy
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4 KOSTRA-data
Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester
Indikator

4
3,5
75,3
7,6

1,9
0,2
98,5
7,1

0,5
0
93,6
5,7

KGr 8
2015
2,3
5,5
82,4
7,5

378

382

451

373

405

416

KGr 8
2015
7 695
55
90
34
7

S-Tr
2015
8 100
57
93
40
8

Landet
u/Osl 2015
7 699
59
91
36
8

KGr 8
2015
13 045
8,2
14,1
..
6,7

S-Tr
2015
11 797
8
13,9
40,8
5,5

Landet
u/Osl 2015
12 617
7,9
13,5
40,7
7,5

2011

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, % av totale
driftsutgifter
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr.
innbygger

2014

2015

S-Tr
2015
2,2
4,1
96,8
8,3

Landet
u/Osl 2015
2,2
5,7
72,9
8

Barnehage
Indikator

2011

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger
Korr. br. driftsutg. komm. bhg. per korrigert oppholdstime
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning

7 796
47
89
43
4

2014
8 908
57
89
41
2

2015
8 937
56
89
38
6

Grunnskoleopplæring, SFO
Indikator

2011

2014

2015

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere

12 430
9,4
14,4
40,9
1,6

13 257
9,4
14,1
41,6
1,5

13 335
9
13,9
41,8
1,8
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Kommunehelse
Indikator

1 685
1 354

2 875
2 498

2 914
2 633

KGr 8
2015
2 029
1 960

11,5
6,5

11,3
8

12,2
8,2

9,2
9,1

9,6
8,3

10,5
9,1

0,8
0

0,7
0

8,1
1,5

2,8
3,5

6,1
3,4

3,6
4,5

0,55
0,33
12

0,42
0,51
10,8

0,42
0,44
8,4

0,51
0,45
9,6

0,42
0,32
10,3

0,54
0,38
10,3

2011

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste pr innbyggere 0-20 år
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere
(khelse+plo)
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med
individuell plan

2014

2015

S-Tr
2015
2 453
2 663

Landet
u/Osl 2015
2 383
2 137

Pleie og omsorg
Indikator

2011

2014

2015

Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år +, pleie- og
omsorgtjenesten
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc
Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon
Andel 80 år + i bolig med heldøgns bemanning

95 203

96 921

114 347

97 407

103 044

Landet
u/Osl
2015
109 342

779 288
16,2
13,2
4,5

997 333
17,7
12,6
3,3

1 175 064
100
7,9
8,7

1 044 849
82
11,3
3

997 497
73,8
16,4
3,8

1 050 987
84,5
13,2
3,9

KGr 8
2015

S-Tr
2015

14
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Sosialtjenesten
Indikator

2011

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år
Antall sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år

962
52
3,8
3,8
2,7

2014
1 220
67
3,6
4
3,3

2015
1 403
72
3,5
4
3,5

KGr 8
2015
1 602
..
..
..
..

S-Tr
2015
1 835
..
..
..
..

KGr 8
2015
7 675
:
:
:
:
84
3,6

S-Tr
2015
8 266
132 292
4
10,9
44,7
82
5,2

KGr 8
2015
94
2 412
107
..
108
..
..

S-Tr
2015
78
2 630
109
83,8
102
86,7
1,26

Landet
u/Osl 2015
1 966
92
..
..
3,9

Barnevern
Indikator

2011

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år
Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk
Andel undersøkelser som førte til tiltak
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

3 639
81 629
2,7
25,2
47,3
67
1,8

2014

2015

5 651
107 812
3,6
20,1
59,8
72
2,6

5 826
100 840
3,6
21,1
54,5
70
2,7

2014

2015

Landet
u/Osl 2015
8 331
109 877
4,8
16,2
42,8
82
4,3

Avfall, renovasjon, avløp, vann
Indikator

2011

Finansiell dekningsgrad avfall
Årsgebyr avfall
Finansiell dekningsgrad avløp
Andel innb. tilknyttet komm. avløp
Finansiell dekningsgrad vann
Andel innb. tilknyttet komm. vann.
Gj.sn. årlig avbruddstid vannforsyn.

102
2 994
110
93
78
96
3,26

99
2 682
122
93,7
108
90,9
0,74

98
2 660
129
92,8
120
89,4
2,2

Landet
u/Osl 2015
90
2 616
102
82,2
104
82,7
0,7
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Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Indikator

429

495

679

KGr 8
2015
524

0
1
9

3
4
27

4
5
17

3
2
..

3
3
8

6
4
7

100

100

..

..

84

83

100

100

75

..

95

87

S-Tr
2015
2 135
1 382

Landet
u/Osl 2015
1 991
960

5

4,4

2011

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur
og nærmiljø per innbygger
Alder for kommuneplanens arealdel
Alder for kommuneplanens samfunnsdel
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet
langs sjø. Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v.
ferskvann. Prosent

2014

2015

S-Tr
2015
632

Landet
u/Osl 2015
593

Kultur
Indikator

1 579
1 256

1 916
1 370

2 190
1 410

KGr 8
2015
1 463
968

2,1

2,9

2,8

4,1

2011

Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr
innbygger 6-20 år
Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger.

2014

2015

Samferdsel
Indikator
Netto driftsutgift i kr per innb, kommunale vei, konsern
Br. investeringsutgift i kr per innb, komm. vei konsern
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke
Brutto driftsutgift per km komm. vei, konsern

2011

2014

2015

950
463
42,1
174 250

1123
205
:
231 250

850
193
35,1
199 182

KGr 8
2015
744
755
31,6
118 290

S-Tr
2015
987
701
40,7
184 128

Landet
u/Osl 2015
948
893
31,3
127 056
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Bolig
Indikator

2011

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

11

2014
13

2015
13

KGr 8
2015
15

S-Tr
2015
23

Landet
u/Osl 2015
21

S-Tr
2015
5 125

Landet
u/Osl 2015
4 567

Eiendomsforvaltning, formålsbygg
Indikator

4 370

4 924

5 324

KGr 8
2015
4 145

71

77

144

89

114

89

549
476
1 916
351
653
161

374
508
2 311
380
815
259

319
530
2 452
369
1 045
273

285
416
1 965
629
402
244

276
732
2 141
1 000
477
201

339
476
2 011
834
439
226

KGr 8
2015
0,1

S-Tr
2015
0

Landet
u/Osl 2015
0,1

2011

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per
innbygger
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal
eiendomsforvaltning per kvadratmeter
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger

2014

2015

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft
Indikator

2011

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for
næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

0,1

2014
0,1

2015
-0,1
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Brann og ulykkesvern
Indikator

2011

Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger, konsern
Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger, konsern
Andel A-objekter som har fått tilsyn
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med
særskilte brannobjekter

7
747
95,3
93,7

2014
-18
687
97,6
71,4

2015
-81
883
63,2
..

KGr 8
2015
27
526
75,7
..

S-Tr
2015
78
713
76,8
..

Landet
u/Osl 2015
60
702
72,5
..

S-Tr
2015
..

Landet
u/Osl 2015
..

..
..

..
..

Landbruk
Indikator

792

1 102

1 095

KGr 8
2015
..

14 200
58

13 797
3

14 241
139

..
..

2011

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling (1000 kroner)
Jordbruksareal i drift (dekar)
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og
etter plan- og bygningsloven (dekar)

2014

2015
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020

Malvik kommune
Vedtatt i kommunestyresak 66/18, 10.12.18.
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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.
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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.
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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.
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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.

Kontrollutvalget 2.12.2019

Side 81 av 113

Reglement for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
40/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/134 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet bes legge fram et forslag til reglement for kontrollutvalget i neste møte.
Vedlegg
Malvik_Retningslinjer_kontrollutvalget
Mediestrategi-2018.-Vedtatt
Reglement-for-kontrollutvalget-i-Trøndelag-fylkeskommune
Saksutredning
Kontrollutvalgets leder har bedt sekretariatet om å legge fram en sak om reglement for
kontrollutvalget, som også omfatter forholdet til media. Sekretariatet anbefaler at
kontrollutvalget diskuterer saken med utgangspunkt i de vedlagte eksemplene på reglement
og mediestrategi. Sekretariatet vil legge fram et forslag til reglement i neste møte, med
utgangspunkt i diskusjonen. Sekretariatet gjør oppmerksom på at eksemplene er laget etter
gammel kommunelov.
I den nye kommuneloven står det at alle folkevalgte organer skal ha et reglement som minst
fastsetter:
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet. 1
Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret, kommunestyret kan også fastsette
regler for saksbehandlingen 2. Derfor bør reglementet sendes kommunestyret for endelig
vedtak.
Kontrollutvalget kan diskutere hvilke elementer reglementet skal omfatte utover lovens
minimumskrav. Eksempler på dette kan være forholdet til media, behandlingen av
kontrollutvalgets rapporter i kommunestyret og hvordan kontrollutvalget ønsker å presentere
andre saker i kommunestyret. Det krever at kontrollutvalget har en dialog med ordføreren,
som jo setter dagsorden for kommunestyrets møter.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at det nye reglementet blir kort og uten unødig gjentakelse av
lovteksten. Viktige elementer i loven kan likevel tas inn i reglementet for å understreke
viktigheten av dem.

1
2

Jf. kommuneloven § 5-13
Jf. kommuneloven § 11-12
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Retningslinjer for kontrollutvalget i Malvik kommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt
arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver
overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte ut fra hensynet til
likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av
brukernes særskilte behov.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige
interessenter har tillit til Malvik kommune, og at kommunen leverer sine
tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige
føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget i Malvik kommune består av 5 eller 7 medlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Minst et av utvalgets medlemmer velges
blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett av de partiene
som ikke utgjør flertallskonstellasjonen i kommunestyret.
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig
sekretariat som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar
sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på vegne av
utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper
ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter
innstilling fra kontrollutvalget.

§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be
utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets
hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på
vegne av kommunen og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir
utført:
•

Regnskapsrevisjon;
som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at
regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om
kommunens årsregnskap og å påse at revisors- og kommunestyrets
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon;
som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet skal
kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i
kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos

Malvik kommune
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revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte
forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.
•

Selskapskontroll;
som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser
i selskaper. Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av
selskapskontroll og bestiller selskapskontroller i henhold til planen, og
rapporterer til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll.

•

Granskninger eller undersøkelser;
kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i
kommunestyret foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens
virksomhet. En granskning er en undersøkelsesform som kontrollutvalg
kan iverksette i ekstraordinære situasjoner, som for eksempel i forbindelse
med mistanke om korrupsjon, trakassering og andre alvorlige forhold.

Høring:
Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt
utvalget i medhold av kommuneloven: Kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med
høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer
fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller saksområde.
Kommunestyret vedtar retningslinjer for gjennomføring av møter som
kontrollutvalget gjennomfører som høringer.

§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynvirksomheten i Malvik kommune til kommunestyret.
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og
ansvarsområde og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets
behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset
kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak,
kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og
internkontroll.

§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene.
Utvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan.
Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer,
varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke før møtet finner sted.
Ordfører har møte og talerett i kontrollutvalget.

§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske
virksomheten i Malvik kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på
samarbeid og opptre på en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget
vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og
organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte
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vil kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den
grad slike forhold skulle forekomme vil utvalget påpeke dette.
Kontrollutvalget skal arbeide for
•
•
•
•
•

å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale
forvaltningen
å sikre at kommunen blir drevet i tråd med lover og forskrifter
å sikre at politiske vedtak i Malvik kommune følges opp

§ 7 Informasjon og rapportering
Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning
og informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til
læring i organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med
kommunestyret som kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle
saker og rapportere til kommunestyret ved behov.
Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten
med media.

§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget i Malvik kommune trer i kraft etter vedtak i
Malvik kommunestyre i sak 22/06 den 29.05.2006. Endringer vedtatt i Malvik
kommunestyret den 31.10.2011 i sak 81/11 og siste gang i kommunestyret den
27.1.2014, sak 1/14.
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Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune skal på vegne av fylkestinget forestå det
løpende tilsynet med fylkeskommunens forvaltning. Utvalget skal også sørge for at
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper blir ivaretatt.
Gjennom tilsynsvirksomheten skal kontrollutvalget se til at forvaltningen av fylkeskommunen
er i tråd med politiske vedtak, lov- og regelverk. Utvalgets arbeid bidrar til å styrke tilliten til
den fylkeskommunale forvaltningen, det bør derfor være preget av størst mulig grad av
åpenhet.
Om mediestrategien
Kontrollutvalget ønsker å være kjent for innbyggere og brukere av fylkeskommunens
tjenester, og synlig for ansatte og politikere i fylkeskommunen. Gjennom medie- og
kommunikasjonsstrategien ønsker kontrollutvalget å tydeliggjøre hvor og hvordan utvalgets
medlemmer kan kommunisere med de nevnte gruppene:
1. Utvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av fylkeskommunens
tjenester.
a. Kontrollutvalgets medlemmer er tilgjengelig for media i den grad de selv
ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har til
behandling.
b. Kontrollutvalgets medlemmer kan være aktiv i sosiale media i den grad de
selv ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har
til behandling.
c. Kontrollutvalgets leder står for kontakten med media på vegne av utvalget. I
saker som er av allmenn interesse kan utvalgets leder kontakte media for å
sørge for at sakene får mediedekning.
d. Kontrollutvalgets medlemmer, som har verv og offentlige roller utenom
kontrollutvalget, må være seg bevisst de ulike rollene i kontakten med media.
2. Kontrollutvalget ønsker å være synlig for ansatte og politikere i
fylkeskommunen.
a. Utvalget skal legge fram egne saker for fylkestinget. Medlemmene kan bytte
på å være saksordfører.
b. Revisjonsrapporter skal legges fram som orienteringssaker for aktuelle
hovedutvalg, for å bidra til å gjøre innholdet i kontroll- og tilsynsarbeidet kjent.
c. Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med øvrige politikere, råd, utvalg og
ombud samt fylkesrådmannen og administrasjonen.
d. Kontrollutvalget skal legge enkelte møter til fylkeskommunale virksomheter og
til selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser for å skape
oppmerksomhet om utvalgets tilsynsrolle i organisasjonen og
fylkeskommunalt eide selskaper.
3. Medie- og kommunikasjonsstrategien er ikke begrensende for medlemmenes
kontakt med media, eller for deltakelse i sosiale media.
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Reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er fylkestingets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid
bidra til at publikum har tillit til fylkeskommunen og at fylkeskommunen leverer tjenester i tråd
med gjeldende regelverk og fylkestingets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalget skal arbeide
for å:
-

sikre god kvalitet på fylkeskommunens tjenester
sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den fylkeskommunale
forvaltningen
sikre at funn i statlige tilsyn følges opp

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og velges på det konstituerendefylkestinget.
Funksjonstiden følger valgperioden. Lederen bør velges etter forslag fra opposisjonen.
Fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget får bistand fra et sekretariat som er uavhengig av administrasjonen.
Sekretariatet forbereder saksbehandlingen i utvalget, er møtesekretær og følger opp saker
på vegne av utvalget.
Revisjonsarbeidet utføres av et revisjonsselskap som fylkestinget velger etter innstilling fra
kontrollutvalget.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven. Hovedoppgavene er å føre tilsyn og
kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, og påse at
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Fylkestinget kan be utvalget om å utføre
særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne.
Kontrollutvalget skal ikke opptre som klageorgan i enkeltsaker og har ikke myndighet til å
overprøve politiske prioriteringer foretatt av fylkestingets folkevalgte organer. Hvis politiske
vedtak er i strid med lov- eller regelverk kan kontrollutvalget gjøre oppmerksom på dette.
Kontrollutvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor fylkeskommunens administrasjon,
men kan kreve enhver opplysning eller redegjørelse uten hinder av taushetsplikten.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at fylkeskommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi
en uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap og sørge for at revisors og fylkestingets
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp av administrasjonen.
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres årlig forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av fylkeskommunens økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget skal, basert på en overordnet analyse av fylkeskommunens
virksomhet, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en
prioritering av de mest sentrale områdene for forvaltningsrevisjon den kommende
fireårsperioden. Planen vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille
Reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget i sak 26/18.
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forvaltningsrevisjon i dialog med revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av
forvaltningsrevisjonen til fylkestinget.
Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens 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 fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille
selskapskontroll i henhold til planen og i dialog med revisor. Kontrollutvalget
rapporterer resultatene av selskapskontrollen til fylkestinget.
Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i fylkestinget foreta
granskninger eller undersøkelser av fylkeskommunens virksomhet.
Forsvarlig revisjonsordning
Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Det
innebærer blant annet å holde seg orientert om revisjonens kvalitetsarbeid og om
kvalitetskontrollen av revisjonen.
§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget som står i forhold til utvalgets
behov. Utvalget fremmer forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten til
fylkestinget.
Kontrollutvalget skal i samråd med fylkesting og revisor legge opp til en revisjonsordning som
er tilpasset fylkestingets tilsynsbehov og fylkeskommunens egen organisering og
internkontroll.
§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møter og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter
holdes for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling med sakliste og
sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, fylkesordfører, fylkesrådmann
og revisor én uke før møtet. Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget, det
samme har revisor.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i
Trøndelag fylkeskommune. Utvalget skal legge vekt på samarbeid og dialog og opptre
uavhengig og politisk nøytralt. Kontrollutvalget skal legge særlig vekt på å følge opp
fylkeskommunens beslutningssystemer, rutiner og egen kvalitetssikring. Kontrollutvalget
skal bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, i den grad slike skulle forekomme vil
utvalget påpeke dette.
§ 7 Informasjon og rapportering
Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med fylkestinget og rapportere til dette ved behov.
Utvalget skal minst én gang i året legge fram en rapport om virksomheten i utvalget og
resultatene fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget trer i kraft etter vedtak i fylkestinget.
Reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget i sak 26/18.
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Møteplan for kontrollutvalget 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
41/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/134 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen for 2020.
Vedlegg
Års- og møteplan for 2020
Oversikt over kommunens virksomheter og eierskap
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta en møteplan for 2020. Utvalget har tidligere hatt seks møter årlig,
sekretariatet foreslår tilsvarende antall møter også neste år. Sekretariatet har laget et utkast
til møteplan med forslag til årsplan, se vedlegget siste side. Listen over saker i årsplanen er
ikke uttømmende, kontrollutvalget kan også gjøre endringer i planen ved behov.
Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å
kontrollere kommunens eierskap. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget besøker
kommunale virksomheter og selskaper som kommunen har eierskap i for å gjøre seg kjent.
Vedlagt saken følger en oversikt over kommunens virksomheter og eierskap, slik at
kontrollutvalget kan ta stilling til hvilke besøk det vil gjennomføre i 2020.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet legger fram forslag til årsplan for 2020, nødvendige endringer kan gjøres i
møtet.
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Årsplan 20XX
Kontrollutvalget
XXX kommune

Års- og møteplan
2020
Kontrollutvalget
Malvik kommune
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen
setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet

Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.

1
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Andre oppgaver

Kontakten med kommunestyret

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

Virksomhetsesøk

Kontrollutvalget besøker kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser for
å få god kjennskap til kommunens virksomhet. Det er opp til utvalget å bestemme hvor ofte det ønsker
å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum

Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av vedtak

Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status
for vedtak minst én gang per år.

Faglig oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på disse faglige samlingene:
- 29.-30. januar: NKRFs kontrollutvalgskonferanse
- 3.-4. juni: FKTs fagkonferanse
- Oktober: Samling for kontrollutvalg i Trøndelag

Møte- og aktivitetsplan
Aktiviteter/saker

Jan

Apr

Jun

Sep

Nov

Des

Møteplan

21.

28.

9.

15.

3.

15.

Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll
Plan for forvaltningsrevisjon

X
X
X
X
X

X

Plan for eierskapskontroll

X

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Skatteoppkreverfunksjonen

X
X
X
X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk
Oppfølging av vedtak

X
X
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Oversikt over kommunens virksomheter og eierskap
Virksomheter
Areal‐ og samfunnsplanlegging
Barne‐ og familietjenesten
 Helsesøstertjenesten
 Jordmortjenesten
 Barneverntjenesten
 Pedagogisk‐psykologisk tjeneste (PPT)
Barnehager
 Planetringen barnehage
 Saksvik barnehage
 Sandfjæra barnehage
 Solstrand barnehage
 Vidhaugen barnehage
 Vikhammer Vestre barnehage
 Vikhammeråsen barnehage
Boveiledningstjenesten ‐ hjemmebaserte tjenester og avlastning
Eiendomsservice ‐ forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av kommunale bygg
FDV Kommunalteknikk
 Vann, avløp og renovasjon (VAR)
 Veg og park/idrettsanlegg
Helse og rehabilitering
 Omsorgsboliger Stasjonsvegen 20 ‐ Vikhammer helsetun
 Behandling og pleie‐ Hommelvik helsetun
 Dagtilbud for hjemmeboende eldre
 Terapeuter og kreftkoordinator
Hjemmesykepleien
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole
Koordinerende enhet ‐ henviser, koordinerer og innvilger tjenester innen helse og velferd
Kultur ‐ pådriver og medspiller med kulturliv, idrett og friluftsliv
NAV
 Sosiale tjenester
 Flyktningstjenester
 Voksenopplæring
Psykisk helsetjeneste og rus
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole
Vikhammer ungdomsskole
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Eierskap

Kostpris

Verdi
31.12.2018

Eier‐
andel

TrønderEnergi AS

34 774 400

34 774 400

3,28 %

KLP‐forsikring

23 301 920

23 301 920

Innherred Renovasjon IKS

1 476 495

1 476 495

13,80 %

Trøndelag brann‐ og redningstjeneste IKS

1 984 774

1 984 774

6,02 %

120 000

120 000

4,30 %

53 000

53 000

10,60 %

1

1

2,86 %

Norservice AS

2 000

2 000

1,60 %

Foreningen Norges Blindeforbund

5 000

5 000

Biblioteksentralen SA

1 800

1 800

12 500

12 500

7,69 %

Midt‐Norge 110‐sentral IKS (ikke bokført)

1

1

4,29 %

Trondheim Havn IKS (ikke bokført)

1

1

0,01 %

Selskapets navn

Revisjon Midt‐Norge SA
Konsek Trøndelag IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (ikke bokført)
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
42/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/330 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannens vedtak - Malvik Søre
Forskning - Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger
Alle har rett til å overvære møter i politiske organer
Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Saksutredning
Følgende referatsaker blir lagt fram i møtet:
1. Fylkesmannens vedtak - Malvik Søre
2. Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger
3. Alle har rett til å overvære møter i politiske organer
4. Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
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Malvik kommune
Postboks 140
7551 HOMMELVIK

Vår dato:

Vår ref:

10.10.2019

2019/8744

Deres dato:

Deres ref:

13.06.2019

2018/299-42

Saksbehandler, innvalgstelefon

Line Flåtten,

Klagesaksbehandling - klage på pålegg om retting og ileggelse av
tvangsmulkt - Forbordvegen 192 - Malvik søre - Malvik 9/2
Saken gjelder klage over Malvik kommune sitt vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt på
eiendommen 9/2. Fylkesmannen har gjennomgått saken og kommet til at vi er enige med kommunen i at
vilkårene for å gi vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt er oppfylt. Kommunens vedtak blir etter
dette å stadfeste.
***
Fylkesmannen viser til Malvik kommunes oversendelse hit av 13.06.2018. Fylkesmannens myndighet
som klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 femte ledd og delegering fra
overordnet departement.
Sakens bakgrunn
Fylkesmannen har mottatt en omfattende mengde dokumenter i saken. Vi finner ikke grunn til å
gjengi alt. Vi viser for øvrig til dokumentene i sin helhet.
Den 20. januar 2016 presenterte tiltakshaver Søre Malvik v/ Frode og Tove Geving planer om
utvidelse av driftsbygning, sauehold, gårdsbutikk, flatbrødbast, kolonihage, utleie og andre tiltak på
eiendom 9/2. Malvik kommune anbefalte at søker tok kontakt med en arealplanlegger. Tiltakshaver
sendte 1. februar 2016 inn «Detaljplan for Søre Malvik». Denne kunne ikke anses som et planforslag,
men en plan for utviklingen av kolonihage. I e- post fra søker ble det presisert at det kun søkes om
en kolonihage, og at utvidelsen av driftsbygning er lagt på is.
20. februar 2016 sendte tiltakshaver søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra 42 kolonibrakker.
Søknaden om utslippsanlegg ble lagt i bero av kommunen da planprosess ikke var avklart.
29 februar 2016 sendte Malvik kommune brev til tiltakshaver hvor det ble påpekt at tiltaket må
behandles som en plansak. Kommunen oppfordret søker til å ta kontakt med kommunens
arealplanleggere.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Den 01. mars 2016 ble det holdt et informasjonsmøte mellom søker og Malvik kommune hvor
tiltakshaver ble gjort oppmerksom på at Malvik kommune vurderer at tiltaket må avklares gjennom
en reguleringsplan.
Den 30. mars 2016 hadde tiltakshaver, Malvik kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune et felles
drøftingsmøte. Tiltakshaver er uenig i at prosjektet krevde planprosess og Malvik kommune
opplyste at dersom tiltaket ikke avklares gjennom planprosess krever prosjektet en
dispensasjonssøknad.
Malvik kommune mottar 14. april 2016 korrespondanse mellom tiltakshaver og Sør-Trøndelag
fylkeskommune hvor det fremkom at fylkeskommunen har mottatt søknad om graving av vann- og
avløpsrør for å vurdere kulturinteressene i områder. Sør-Trøndelag hadde ingen merknader i saken.
Den 26. april 2016 mottok Malvik kommune e-post fra søker som var uenig i referat fra møtet som
ble holdt den 30. mars 2016 med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Malvik kommune mottok samme
dag e-post fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor det ble presisert at Sør-Trøndelag
fylkeskommune ikke hadde anbefalt en løsning med dispensasjon fremfor reguleringsplan.
Malvik kommune mottok 10. mai 2016 revidert utgave av detaljplan for Søre Malvik. Det ble i e-post
presisert at det var snakk om «kolonihage og driftsbygninger tilknyttet jordbruksproduksjonen som er
mindre frittliggende byggverk tilknyttet drift av jordbruksområde. Området det gjelder er regulert
jordbruksareal og skal fortsatt brukes til jordbruksproduksjon av grønnsaker og nyttevekster.» Malvik
kommune anså heller ikke at dette var et komplett planforslag eller byggesøknad.
06. januar 2017 hadde Malvik kommune og tiltakshaver møte hvor det ble gjentatt at prosjektet må
gjennom en planprosess og at denne må utarbeides av fagkyndige, eventuelt at det søkes
dispensasjon.
Malvik kommune ga 07. februar 2017 avslag på søknad om utslippstillatelse. Dette fordi Malvik
kommune tolket søknaden dithen at avløpsvannet fra det omsøkte anlegget skulle ledes til
nærmeste vassdrag uten rensing og at i dette tilfellet vil det være et prioritert vassdrag i kommunens
vannforvaltning.
10. mars 2017 foretok Malvik kommune befaring på eiendommen og 28. mars 2017 drøftet Malvik
kommune saken med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Søker ble i
e-post av 30.03.2017 orientert om møtet og at Malvik kommune ønsker at søknaden avklares
gjennom en planprosess. Kommunen orienterte at det også var mulig å komme med innspill til
revidering av kommuneplanens arealdel.
Det ble holdt et dialogmøte mellom tiltakshaver, Malvik kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
18. mai 2017. Fylkesmannen varslet i e-post av 31.05.2017 om at de på generelt grunnlag var kritiske
til planer som åpner opp for bebyggelse på dyrka mark. Malvik kommune ble anbefalt å
realitetsbehandle søknaden.
Malvik kommune mottok 17. januar 2018 byggesøknad om oppføring av driftsbygninger der antall
enheter var redusert fra 42 til 16. Malvik kommune vurderte at byggesøknaden var mangelfull, men
etter en konkret vurdering fant Malvik kommune og behandle søknaden.
Søknaden ble avslått i vedtak av 16. mai 2018. Etter Malvik kommunes vurdering fremstår ikke
bygningene som alminnelige driftsbygninger i landbruket, men som en kolonihage. Malvik kommune
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vurderte at søknaden er betinget av reguleringsplan eller dispensasjon fra kravet til regulering. I
tillegg kreves det utslippstillatelse.
Søker og Malvik kommune hadde møte om saken 05. juni 2018 hvor søker fremførte en muntlig
klage. Klager bestred at det dreide seg om en kolonihage og hevdet kommunen blandet to
forskjellige saker. Det ble videre redegjort for at enhetene ikke skal ha innlagt vann og avløp.
Malvik kommune mottok 06. juni 2018 skriftlig klage på avslaget. Denne ble trukket 08. juni 2018 i
brev hvor klager ba Malvik kommune omgjøre vedtaket. Malvik kommune varslet i brev datert 19.
juni 2018 at de ikke fant grunnlag for å endre vedtaket og hvor søker ble orientert om muligheten til
å sende inn ny søknad og hva denne eventuelt må inneholde.
30. juli 2018 varslet tiltakshaver i brev at Malvik kommune ikke hadde forholdt seg til gitte frister og
at de derfor anså tillatelse som gitt og at de derfor fortsatte med oppføring av gårdsbygning. Dette
ble besvart av Malvik kommune i brev 02. august 2018 der det ble påpekt at kommunen ikke hadde
gitt tillatelse til prosjektet og at en igangsettelse ville bli ansett som ulovlig.
Malvik kommune mottok 15. august 2018 brev fra advokat Olav Kuvås på vegne av tiltakshaver som
skriver at kommunen her er den profesjonelle part og her må ta konsekvensene for feil de selv har
gjort. Det fremsettes krav om at kommunen godkjenner søknaden og at tiltakshaver i alle tilfeller vil
gjennomføre planene.
Malvik kommune foretar ny befaring på eiendommen 10. september 2018 hvor de konstaterer at
prosjektet er ulovlig igangsatt.
Forhåndsvarsel sendes til tiltakshaver 12. september 2018 hvor det varsles om at kommunen vil
vurdere vedtak på pålegg om riving/tilbakeføring og ileggelse av tvangsmulkt.
28. september 2018 mottar kommunen klage fra advokat Olav Kuvås hvor det er påpekt at det er feil
av kommunen å vurdere det som kolonihage og at pålegg om riving og tvangsmulkt ikke aksepteres.
21. november 2018 sendte Malvik kommune pålegg om retting av ulovlig forhold og ileggelse av
engangstvangsmulkt på kr 20 000 og en løpende dagmulkt på kr 1000 dersom ulovligheten ikke
rettes. 10. desember 2018 mottok Malvik kommune klage på pålegg om retting.
Klagen ble lagt frem for utvalg for areal- og samfunnsplanlegging den 14. februar 2019 som vedtok å
utsette saken til 15. april i påvente av ny fullstendig søknad om driftsbygning.
Malvik kommune og tiltakshaver hadde 08. mars 2019 møte for å avklare hva som må med i ny
byggesøknad.
14. april 2019 mottok Malvik kommune kopi av tidligere innsendt søknad i tillegg til en utredning
som omfatter småskalaproduksjon av grønnsaker. Malvik kommune svarer i brev 03. mai 2019 hvor
de viser til vedtak i utvalg for areal- og samfunnsplanlegging. Malvik kommune satt frist for å sende
inn fullstendig søknad til 16. mai 2019.
Klage på vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt ble behandlet i utvalg for areal- og
samfunnsplanlegging i møte 06. juni 2019.
Saken ble 13. juni 2019 oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling.
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Klagen
Klager skriver at vedtaket er ugyldig da det er fattet på feil faktum og at kommunen ikke har forholdt
seg til lovfestede saksbehandlingsfrister. Klager påpeker at det ikke skal bygges kolonihage og at
søknaden ikke er betinget av dispensasjon. Kommunen fant ikke grunnlag for å omgjøre eget vedtak
og klager påpeker at dette er et enkeltvedtak hvor klager skulle vært opplyst om klagerett. Klager
skriver videre at det er søkt om 4 små bygg og ikke 16 som kommunen har avslått, at 4 små bygg på
hver 136 m² ikke legger beslag på dyra mark. Klager hevder videre å ikke blitt opplyst om at det
forelå mangler ved søknaden. Klager aksepterer ikke pålegg om retting og tvangsmulkt.
I supplering til klage skriver Pretor Advokat i brev datert 20.08.2019 at det i følgebrevet er benyttet
benevningen «parselldyrking» om tiltaket og at det flere ganger er presisert overfor kommunen at det
ikke er snakk om etablering av kolonihage. Eiendommen skal drives av tiltakshaverne og det skal
ikke leies bort parseller slik det gjør ved tradisjonelle parsellhager/kolonihager. Klager skriver derfor
at tiltaket derfor skiller seg vesentlig fra «kolonihage, andelsjordbruk og parsellhager» slik det er
beskrevet i veileder H-2401. Det påpekes videre at bygningene er nødvendige for å drive den type
økologisk landbruk som det er ønsket og at det er hygienehensyn som gjør at det er valgt en løsning
med fire separate driftsbygninger med separate toalett/vaskerom. Driftsbygningene er knyttet til
produksjonen på gården og er basert på og tilpasset gårdens eget ressursgrunnlag. Det anføres at
kommunen legger uriktig faktum til grunn, at kommunen ikke kan lage sin egen definisjon av
tiltakene det er søkt om og at lovens utgangspunkt er at kommunen skal legge søker eller ansvarlig
søker sine opplysninger til grunn. Klager anfører at kommunens vedtak 16. mai 2018 er en nullitet
eventuelt ugyldig, og at vilkårene for omgjøring etter forvaltningsloven § 35 ikke var oppfylt.
Rettslig utgangspunkt
§ 32-1 gir kommunen plikt til å forfølge ulovligheter som er av mer enn «mindre betydning».
Ulovligheter er overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er av
rettssikkerhetshensyn et krav til begrunnelsen for et pålegg etter pbl. § 32-3 at det klart fremgår hva
som utgjør de ulovlige forhold og hvilke konsekvenser overtredelse av pålegget skal gi, jfr. også fvl.
§§ 16, 24 og 25. Det er også et krav til at pålegget er forsvarlig varslet om, at det er gitt 3 ukers frist
for uttalelse, og at det er samsvar mellom varsel og pålegg, jfr. §§ 32-2 og 32-3.
Planstatus
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel. Stadfestet 20.06.2011. Eiendommen er
avsatt til LNFR-formål med hensynssone landbruk.
Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans fremgår av forvaltningsloven § 34. Etter
bestemmelsens annet ledd kan vi prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er
truffet av rett myndighet, og om det har blitt til på en lovlig måte. I tillegg kan Fylkesmannen prøve
førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum og om det kommer i strid
med ulovfestede regler for saksbehandlingen. I dette ligger prøving av om vedtaket innebærer såkalt
myndighetsmisbruk, det vil si om vedtaket er motivert ut fra foreliggende eller usaklige hensyn, om
avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den innebærer usaklig forskjellsbehandling.
Den ovennevnte bestemmelsen, jfr. § 34 annet ledd fastsetter samtidig at statlige organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det kommunale skjønn.
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Vilkår for klage
Det er på det rene at klager er «part (…) i saken» og at kommunens vedtak om pålegg om retting og
tvangsmulkt er å anse som et «enkeltvedtak», jfr. forvaltningsloven § 28 første ledd. Videre vurderer
Fylkesmannen klagen å være rettidig fremsatt etter forvaltningsloven §§ 29 og 30.
Vilkårene for å behandle klage er således oppfylt, jfr. forvaltningsloven § 34 første ledd.
Vurdering av klagen
Spørsmålet i det følgende blir om kommunens vedtak av 21.11.2018 om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt er gyldig.
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd lyder som følger:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan plan- og
bygningsmyndigheten gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og
forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet.»
Av ordlyden i bestemmelsen fremgår det at kommunen har anledning til å gi pålegg om å rette
«ulovlige forhold.» Med «ulovlige forhold» menes ifølge bestemmelsens forarbeider, jfr. Ot.prp. 45
(2007-2008) s. 353 forhold som er «i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven». I henhold til
Ot.prp. nr. 39 (1993-1994) s. 208 omfatter ordlyden «ulovlige forhold» alle overtredelser av formelle
og materielle bestemmelse gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Klagen gjelder to forhold, herunder feil faktum og overskredet frist for behandling. Første spørsmål
blir om det foreligger et «ulovlig forhold» jfr. pbl. § 32-3.
Klager skriver det er søkt om oppføring av driftsbygninger for produksjon av grønnsaker, bær, frukt,
urter og nyttevekster og at dette ikke er betinget av dispensasjon. Klager mener videre at søknaden
tilfredsstiller kravene til en fullstendig søknad og at driftsbygningene er i tråd med LNFR formålet og
at kommunen har godkjent søknaden ved fristoverskridelse.
Av søknadsdokumentasjonen fremgår det at det søkes om i alt 4 driftsbygninger som ledd i
etablering av parselldyrking av grønnsaker, bær og nyttevekster på eiendommen. Hver driftsbygning
består av 4 enheter tilknyttet hver sin parsell, og utgjør til sammen 16 parseller. Hver driftsbygning
har et BRA på 136 m² og oppføres med 1 etasje. 4 driftsbygninger vil til sammen utgjøre 544 m².
Søker skriver videre at «byggene er planlagt fundamentert på stolper som muliggjør senere
flytting/fjerning. Dette gjøres for å sikre at dyrket mark som bygningene plasseres på enkelt kan tas i bruk
igjen på et senere tidspunkt. Sammenbygging av de 4 enhetene i hver driftsbygning vil utføres på en måte
som gjør det enkelt å dele opp enhetene om dette blir aktuelt. Her vil det bli et eget tak som kan løftes av
med kran. Det henvises til tegninger for videre beskrivelse av bygningene. Plassering av bygg går frem av
situasjonskart. Byggene planlegges med WC i hver enhet. Avløp fra disse tilkobles eiendommens
eksisterende avløpssystem. Det er imidlertid planlagt er eget renseanlegg på eiendommen i nær fremtid, og
avløp vil da tilkobles dette.» Byggene er omsøkt som tiltak uten ansvarsrett etter
saksbehandlerforskriften (SAK10) § 3-2 og at byggene skal oppføres som driftsbygning i landbruket
under 1000 m².
Malvik kommune på sin side skriver i sitt avslag datert 16.05.2018 at kommunen anser søknaden
som søknad om kolonihage og at dette ikke er i tråd med LNFR-formålet. Malvik kommune har
vurdert at selv om søknaden nå er i mindre omfang enn hva det var søkt om i starten, utløser tiltaket
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fortsatt reguleringsplikt. Kommunen har vurdert at 16 fysisk adskilte bruksenheter ikke omfattes av
plan- og bygningslovens begrep «alminnelig driftsbygning i landbruket.» Kommunen har i tillegg vist til
at alle bruksenhetene tilfredsstiller minstestandard til boenhet. Malvik kommune har vurdert
søknaden dit hen at den er betinget av dispensasjon fra arealformålet og at bygningen ikke fremstår
som en vanlig driftsbygning i landbruket.

Figur 1 Utklipp fra søknaden

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR, jf. pbl. § 11-7 bokstav a som sier: «areal
for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag.»
I Ot.prp. nr. 32 s. 215 er det uttalt at dette er arealer «som i det vesentlige skal være ubebygget, eller
bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift.» Det fremgår videre at «Med gårdstilknyttet
næringsvirksomhet menes næringsvirksomhet som drives på den enkelte gård, og er basert på gårdens
ordinære ressursgrunnlag som driftsenhet.»
Driftsbygninger i landbruket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2. Loven skiller imidlertid mellom
driftsbygninger over og under 1000 m² (BRA) i forhold til bruk av ansvarlig foretak.
Hva som menes som «alminnelige driftsbygninger i landbruket» er nærmere beskrevet i SAK10 § 3-2
som sier at bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse
med landbruksdrift, anses som driftsbygning.
Fra kommunens avslag datert 16.05.2018 hitsettes:
«Vår klare oppfatning er at tiltaket som beskrives i søknaden er en kolonihage og ikke i tråd med
LNFR-formålet. I GSR punkt 1.4 står det følgende om kommunens vurdering av tiltak i LNFRområder:
Det er kommunen som vurderer om et tiltak er i tråd med LNFR-formålet eller om det
kreves dispensasjon eller reguleringsplan for bl.a. å belyse virkningene av tiltaket.
Kommunen må bruke sin lokalkunnskap, og vurdere ulike hensyn og interesser som gjør seg
gjeldende i området der tiltaket er ønsket ... Tiltakshavere som er i tvil om et tiltak er landbruk, må
ta kontakt med kommunen. [...] Kommunens vurdering av om tiltaket er i tråd med LNFR-formålet
er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Derfor kan ikke denne avgjørelsen påklages til
overordnet myndighet.
Krav til reguleringsplan
Videre sier GSR punkt 2.3 bl.a. følgende om reguleringsplan som virkemiddel:
Det generelle reguleringsplankravet i § 12-1 tredje ledd for større bygge- og
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anleggsarbeider gjelder også for landbruksvirksomhet. Det er kommunene som, ut fra en
konkret vurdering av tiltaket, må vurdere om et tiltak faller innenfor dette kravet. Noen
tiltak vil alene i kraft av størrelsen utløse reguleringsplikt. I andre tilfeller kan tiltak som i
seg selv ikke er så store, men der virkningene for omgivelsene er omfattende eller usikre,
føre til reguleringsplikt.»
Malvik kommune har i sin vurdering kommet til at byggene ikke kan anses som alminnelig
driftsbygning i landbruket og at de derfor er betinget av en dispensasjon fra LNF-formålet.
Fylkesmannen kan i hovedsak slutte seg til kommunens vurdering. Vi mener i likhet med kommunen
at bygningen ikke fremstår som alminnelig driftsbygning, og de er derfor i strid med
kommuneplanens arealdel (LNF). Kommunen har derfor avslått søknaden. Bygging er likevel
igangsatt.
Klagerne anfører at søknaden som ble sendt inn 17.01.2018 må anses godkjent etter tre uker, jf pbl
§ 21-7. Vi forstår det også slik at det anføres at omgjæringsbegjæringen også hadde til følge at
søknad må anses godkjent innen tre uker. Som det fremgår over var det før søknadstidspunktet en
omfattende korrespondanse mellom klager og kommunen om tiltakets forhold til arealformål og
plankrav. Kommunens avslag ble gitt 16.05.2018. Klager fremsatte muntlig klage i møte 05.06.2018,
og denne ble levert skriftlig 06.06.2018. Klagen ble trukket 08.06.2018 hvor klager samtidig ba om
omgjøringsbegjæring. Malvik kommune fant ikke grunnlag for å omgjøre sitt vedtak, dette ble
besvart i brev 19.06.2018. 30.07.2018 varslet tiltakshaver i brev at Malvik kommune ikke hadde
forholdt seg til gitte frister og at de derfor anså tillatelse som gitt og at de derfor fortsatte med
oppføring av gårdsbygning. Dette ble besvart av Malvik kommune i brev 02.08.2018.
Reglene om tidsfrister i byggesaker beregnes etter pbl. § 21-7 og som det følger av denne kan
tillatelse anses som gitt der kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp. Dette gjelder
imidlertid ikke i saker som medfører dispensasjon i fra plan, eller der tiltaket ikke er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.
Søker har tidligere blitt gjort oppmerksom på at søknaden er betinget av reguleringsendring,
subsidiært at det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel da søknaden ikke er i samsvar
med plangrunnlaget. Kommunen har ikke mottatt slik søknad. Søknaden er ikke i samsvar med planog bygningsloven og grunnvilkåret om byggetillatelse kan godkjennes etter fristoversittelsesregelen i
plan- og bygningsloven § 21-7 er dermed ikke oppfylt.
Det foreligger ingen tillatelse for tiltaket og dermed «forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven» og kommunen har således hjemmel for pålegg om retting og tvangsmulkt,
jfr. pbl. §§ 32-3 og 32-5. Etter § 32-3 kan det ved forhold i strid med loven/plan gis pålegg om retting
av ulovlige forhold. I henhold til § 32-5 kan det fastsettes tvangsmulkt for å få gjennomført gitt
pålegg innen en særskilt angitt frist.
Det fremgår av Ot.prp. nr. 39 (1993-1994) s. 208 at rettingspålegget kan inneholde «det som er
nødvendig for å bringe det ulovlige forholdet i samsvar med regelverket.» Det fremgår at «påleggets
innhold kan være stansing/opphør, fjerning, retting (i snever forstand), vedlikehold, oppbygging,
opparbeidelse, krav om innsendelse av søknad eller omprosjektering, samt pålegge ytterligere/bedre
dokumentasjon eller kontroll. Reaksjonen kan også gå ut på stansing eller opphør eller andre former for
forbud.»
I henhold til juridisk teori «Plan- og bygningsloven [lov av 2008] med kommentarer [2010]» av Frode Innjord,
kan pålegget «eksempelvis gå ut på å stanse et byggearbeid som er påbegynt uten nødvendig tillatelse
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eller som går ut over rammene i den gitte tillatelse, på opphør av en bruk eller en virksomhet iverksatt i
strid med plan, eller på riving eller endring av ulovlig gjennomførte tiltak.»
Pålegget skal i henhold til pbl. § 32-3 første ledd gis «den ansvarlige». Med denne ordlyden menes
personer eller foretak som har ansvaret for feil, eller som ut fra eierskap, avtale eller lignende står
inne for prosjektet, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 353.
Fylkesmannen kan etter det ovennevnte slutte seg til at Malvik kommunes konklusjon om at
vilkårene for å pålegge retting og tvangsmulkt etter pbl. § 32-3 og § 32-5 er oppfylt.
Sanksjoner skal også stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf pbl § 32-10. Det er bygget uten tillatelse.
Det er gitt pålegg om retting og tvangsmulkt. Tvangsmulkten er et virkemiddel som skal bidra til
gjennomføring av pålegget og en gjennomføring av pålegget vil hindre at den trer i kraft.
Fylkesmannen har ingen innvendinger mot rimeligheten av pålegget og tvangsmulkten, jf pbl § 3210.
Øvrige merknader
Det er i klagen påpekt at fristene for saksbehandling er bindende og at det var bakgrunnen for at
klager ba Malvik kommune omgjøre eget vedtak. Kommunen besvarte anmodning om å omgjøre
eget vedtak i brev av 19.06.2018. Fylkesmannen vil bemerke at en slik avgjørelse er en administrativ
avgjørelse og ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.
Klager skriver at kommunen ikke har varslet innen fristen om eventuelle mangler i søknaden.
Fylkesmannen vil bemerke at etter forvaltningsloven § 11 første ledd første punktum har
forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt innen sitt saksområde. Formålet med veiledningen er å
gi parter og andre adgang til å ivareta sine interesser på en best mulig måte, jfr. annet punktum.
Vi ser at Malvik kommune etter mottak av søknad 17. januar 2018 kunne ha informert om
søknadens mangler, men når de uansett fant at de skulle avslå søknaden så kan vi ikke se at det var
nødvendig. Ut ifra hva Fylkesmannen kan se har det vært mye korrespondanse i saken og søker ble
allerede varslet i 2016 om at prosjektet er av en slik art at det utløses reguleringsplikt. Søker er flere
ganger blitt gjort oppmerksom på at dersom tiltaket ikke avklares gjennom en reguleringsplan,
krever tiltaket en dispensasjonssøknad. Fylkesmannen vurderer at Malvik kommune har ivaretatt sin
veiledningsplikt.
Vi bemerker at det er kommunens ansvar å sørge for eventuell videre oppfølging i saken.
På bakgrunn av det ovennevnte og med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Fylkesmannen
følgende
vedtak:
Malvik kommunes vedtak av 16.05.2018 i delegert sak 163/18 stadfestes.
Klagen har ikke ført frem.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jfr. forvaltningsloven §
28.
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Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og
vurderinger
Kommunal Rapport 14.11.2019

Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og
internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet
trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger.
To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser.
– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot
norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.
Norsk barnevern har blant annet måtte tåle kritikk i flere barnevernssaker fra Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD).
Det har aldri tidligere vært gjennomført en så dyptpløyende gjennomgang av den kommunale
saksbehandlingen, ifølge Bufdir.
Mangler planer
I alt 1.365 bekymringsmeldinger og 1.123 undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er
undersøkt.
Dette er noen av funnene:
• Det varierer fra kommune til kommune hvor mange bekymringsmeldinger
barnevernstjenesten undersøker nærmere. Noen henlegger mange, andre nesten ingen.
Rapportene viser også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke akuttvurderinger
barnevernet har gjort den første uken etter at meldingen kom inn.
• Halvparten av sakene barnevernet velger å undersøke, mangler en plan for
undersøkelsen. Der det er laget planer, er de ofte generelle og ikke tilpasset den
konkrete saken.
• I flere av sakene som gjelder mulig vold, griper barnevernet til metoder der barn og
foreldre snakkes med hver for seg samme dag, og på svært kort varsel. I disse sakene er
det spesielt viktig at barnevernet vurderer grundig hvordan det er hensiktsmessig å gå
fram. En start med aksjons- og etterforskningspreg kan gjøre det vanskelig å etablere tillit
og samarbeid om senere veiledning og hjelpetiltak i familien.
• Rapportene viser at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i
bekymringsmeldingene om mulig vold. Det betyr at familier med innvandrerbakgrunn
oftere enn andre møter et aksjons- og etterforskningsorientert barnevern. Forskerne
peker på at dette kan være med på å forklare skepsis og manglende tillit til barnevernet i
innvandrermiljøer.
• I en tredel av sakene der det er meldt om bekymring for at barnet har vært utsatt for
fysisk vold, seksuelle overgrep eller er vitne til vold i nær familie, omtales ikke
konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Når slik dokumentasjon
mangler, kan det føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding
om samme barn.
• Barnevernet har stor oppmerksomhet rettet mot kontakten og samspillet foreldre har med
barna sine. Forskerne stiller spørsmål ved om det sterke fokuset på foreldre og deres
ferdigheter innebærer at barnas utfordringer og vansker ikke fanges godt nok opp.
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Treffsikre tiltak
Bufdir-direktøren mener funnene i rapporten peker på at konkret praksis som bør endres.
– Vi vil ta opp problemstillingene i møter med fylkesmennene og de kommunale
barnevernstjenestene, og vi kommer til å gjøre endringer i veiledere og vurdere behov for
nye veiledere, sier Trommald.
Formålet med prosjektet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god
støtte til kommunal saksbehandling.
– Kunnskapen vi har fått nå, gjør at vi kan være mer treffsikre på tiltakene. Undersøkelsene
viser at vår tunge satsing på kompetanse og på å forbedre saksbehandlingen er en
nødvendig og riktig vei å gå, sier Trommald.
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Alle har rett til å overvære møtene
Kommunal Rapport 06.11 2019

POLITIKERSKOLEN 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske
organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og
administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett.
– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i SørAurdal.
Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at
den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske
beslutningsprosesser.
Bare to uker etter at Hougsrud ble ordfører, må hun svare på hvorfor innbyggerne ikke ble
informert om budsjettmøtet 28. oktober.
– Det var et arbeidsmøte rådmannen skulle ha med sine ansatte. Jeg informerte
kommunestyrets medlemmer om dette, slik at de som måtte ha interesse av å overvære
møtet, kunne komme. Spesielt for de nye kommunestyrerepresentantene er det fint å få
innblikk i prosessene rundt budsjettarbeidet, forklarer hun.
14 av 19 representanter møtte opp. Det gjorde også en journalist fra avisa Valdres, som ble
henvist til publikumsplass på galleriet. Han sørget likevel for at innbyggerne fikk vite at
rådmann Haakon Boie Ludvigsen i møtet tok til orde for å legge ned en barneskole og
ungdomstrinnet ved en annen skole. Og at flere politikere reagerte sterkt på dette.
Møtet ble avholdt uten offentlig innkalling, saksliste og møtebok, slik kommuneloven krever.
Hougsrud mener møtet faller utenfor loven.
– Vi hadde ingen saker til behandling. Det var et arbeidsmøte rådmannen hadde invitert til.
– Både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet har slått fast at
møter mellom administrasjon og folkevalgte om budsjettet er møter etter kommuneloven og
skal følge dennes møteregler?
– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har bare vært ordfører i 14 dager. Men vi skal selvsagt følge
loven.
Få unntak fra regelen om åpne møter
Grunnlovens § 100 femte ledd er klar: “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende
grunner.”
Også kommunelovens § 31 slår fast at “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte
organer”. Den gir samtidig en uttømmende liste over når det skal eller kan gjøres unntak fra
regelen om møteoffentlighet. Det finnes ingen unntakshjemmel for budsjettmøter.
Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid
om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å
komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde.
Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok.
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Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller
andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn
under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke
spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i
en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
Her konkluderte det med at et formøte om budsjett i forkant av ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord i 2008, var et møte etter kommuneloven, selv om også eksterne deltok og møtet ble
ledet av andre enn ordfører.
En av fire brøt loven i fjor
Sivilombudsmannen har i flere kjennelser kritisert kommuner for å ha avholdt
budsjettseminarer med administrasjonen uten å følge saksbehandlingsreglene for folkevalgte
organer.
Likevel:
I desember i fjor avslørte Kommunal Rapport at omfanget av slike hemmelige budsjettmøter
er stort. Hele 27 av 100 undersøkte kommuner – altså en av fire – hadde avholdt hemmelige
budsjettmøter for administrasjon og folkevalgte i perioden september – november 2018.
Møtene hadde ulike navn, som “budsjettdugnad”, “økonomiseminar” og “dialogkonferanser”,
men hadde til formål å bearbeide tallgrunnlaget og gi og få innspill til den videre
budsjettprosessen. Innbyggerne fikk ikke kjennskap til møtene, som ble avholdt uten offentlig
innkalling, saksliste og protokoll.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det må skyldes at kommunene har mangelfull
kunnskap om kommunelovens bestemmelser og bakgrunnen for dem. Han forsøker å bøte
på dette i en kronikk i Kommunal Rapport 23. mars i år. Her slår han fast følgende:
• Hovedregelen er at folkevalgte organer behandler og avgjør saker i formelle møter. Det
skal ikke holdes uformelle, lukkede sammenkomster der det foregår reell
saksbehandling. Dette gjelder saksforberedelse, saksbehandling og fatting av vedtak.
• Retten til å overvære slike møter er nedfelt i Grunnloven og kommuneloven.
• De folkevalgte er valgt til å representere innbyggerne, og all saksbehandling foregår på
vegne av dem. Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde representantene
ansvarlig for de beslutningene som tas. Prinsippet om møteoffentlighet er derfor sentralt
for et sterkt folkestyre.
• Denne kontrollmuligheten kan også forebygge at avgjørelser tas på feil grunnlag. Ved
dette styrkes også innbyggernes tillit til de folkevalgte organer og deres avgjørelser.
– Budsjettet er én av de viktigste sakene de folkevalgte tar stilling til i løpet av året. Det er
derfor helt essensielt at innbyggerne kan holde seg orientert om den politiske prosessen og
ha mulighet til å holde representantene ansvarlig, framholdt Sivilombudsmannen.
Gjentatte pålegg fra Fylkesmannen
Sør-Aurdal gikk fri for kritikk i Kommunal Rapports undersøkelse av budsjettmøtene i fjor
høst. Deres hemmelige budsjettmøte ble nemlig avholdt allerede i august – for tidlig til å bli
fanget opp i undersøkelsen. Men 30. oktober i fjor – ganske nøyaktig ett år før årets
hemmelige budsjettmøte – fikk kommunen skriftlig beskjed fra Fylkesmannen om at den må
følge kommunelovens møteregler.
Som det framgår av oversikten nedenfor, er det ikke første gang at Sør-Aurdal kommune har
fått kritikk for manglende møteoffentlighet. Spørsmålet er om det blir siste gang.
11. mai 2017: “Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde
reglene framover”, skriver Fylkesmannen i brev til Sør-Aurdal kommune. Bakgrunnen er at
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formannskapet i perioden desember 2016 – mars 2017 har avholdt fire hemmelige møter om
daværende rådmanns arbeidsforhold. Heller ikke kommunestyremøtet 7. mars, der han ble
sagt opp, ble innkalt på lovlig måte.
26. oktober 2017: Ordfører Kåre Helland (Sp) varsler i innkallingen at han vil foreslå at
budsjettmøtet holdes bak lukkede dører. Til pressen begrunnet han dette med at de skulle
drøfte budsjettet i detalj – helt ned på personnivå. Å lukke et budsjettmøte er det ikke adgang
til, fastslo både Fylkesmannen og to eksperter på kommunalrett overfor Kommunal Rapport.
Siste del av møtet ble likevel lukket.
23. august 2018: Kommunestyre og administrasjon avholder “dialogmøte” om budsjettet på
en dato oppført i kommunestyrets møteplan. Innkallingen ble offentliggjort to dager før møtet,
etter at lokalpressen hadde etterlyst den. Møtet er fortsatt ikke protokollert. Kommunen
nektet også å gi lokalavisa Hedalen innsyn i notater fra møtet. Rådmann Haakon Boie
Ludvigsen framholder at det ikke var noe kommunestyremøte, fordi det var han som innkalte
til og ledet møtet.
3. september 2018: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt slår overfor Kommunal Rapport fast at
dialogmøtet var en del av kommunens saksbehandling og skulle fulgt kommunelovens
regler. Han påpeker samtidig at rådmannen ikke har kompetanse til å lede møter i politisk
organ. Han advarer mot å gjøre skillet mellom ordfører og rådmann utydelig.
30. oktober 2018: Fylkesmannen pålegger kommunen å offentliggjøre notater og føre
møtebok fra møtet 23. august. Kommunen får på ny skriftlig beskjed om å følge
kommunelovens regler for møter i politiske organ. Fylkesmannen viser spesielt til
kommunelovens §§ 30 og 31, som blant annet slår fast at alle har rett til å overvære møter i
politisk organ, og at det skal føres møtebok.
13. juni 2019: Administrasjon og politikere i Sør-Aurdal avholder seminar i forkant av
kommunestyremøte. At temaet for seminaret var kommunens økonomiske utfordringer,
framgår verken av innkalling, saksliste eller møtebok.
Det ble stilt spørsmål ved innkallingen i det etterfølgende kommunestyremøte. Ordfører viste
til at møtet i hovedsak var en orientering fra rådmannen og at det ikke ble fattet vedtak.
Rådmannen viste til at det var frivillig å delta.
– Det blir omtrent som når naboen inviterer på grillfest. Enten kommer du, eller så kommer
du ikke, sa rådmann Boie Ludvigsen.
28. oktober 2019: Administrasjon og politikere avholder arbeidsmøte om budsjettet, uten
offentlig innkalling, saksliste eller møtebok.
Fylkesmannen: – Vi vil følge med
Kommunal Rapport har spurt Fylkesmannen om arbeidsmøtet om budsjett 28. oktober var et
møte etter kommuneloven, og dermed skulle vært innkalt og protokollert i henhold til denne.
Vi har fått følgende svar fra seniorrådgiver Katrine Tømmerdal Nordby:
– Vi kan ikke svare konkret på ditt spørsmål, da vi ikke har noen flere opplysninger enn det
du har gitt i dine e-poster. Vi har ikke fått noen konkret klage. Vi vil på bakgrunn av de
opplysningene du kommer med henvende oss til kommunen, vise til tidligere
korrespondanse om dette og minne om regelverket. Utover det gjør vi ikke noe i denne
omgang, men vi vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til kommuneloven på
dette området.
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– Urettferdig
Tidligere ordfører Kåre Helland (Sp) har vært – og er fortsatt – uenig i Kommunal Rapports
framstilling av kommunens møtepraksis.
– Når det ikke fattes noe vedtak, kommer ikke kommunelovens § 30 om møtebok til
anvendelse. Vi har ikke gjort dette annerledes enn andre kommuner. Jeg synes omtalen vi
har fått i Kommunal Rapport er urettferdig. Du, Kommunal Rapport og avisa Valdres er
hovedårsaken til at jeg ikke ville fortsette i politikken, sier han til Kommunal Rapport.
Ordfører Marit Haugsrud har ingen kommentarer ut over dem som er gitt fra kommunens
side i forbindelse med de ulike møtene.
Dette må du vite om møteoffentlighet
• Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd.
• Innkallingen er som hovedregel offentlig.
• Innkallingen skal inneholde en saksliste.
• Møtene skal som hovedregel være åpne for alle.
• Dette er unntakene:
o Dørene skal lukkes ved behandling av personalsaker eller når det
foreligger lovbestemt taushetsplikt.
o Dørene kan lukkes av hensyn til personvern eller tunge offentlige interesser.
• Før møtet lukkes, må organet gjøre eget vedtak om dette. Vedtaket og lovhjemmel for
lukking må framgå av møteboka.
• Saksframlegg (med vedlegg) til folkevalgt organ er offentlige. Eventuelle taushetsbelagte
opplysninger etter forvaltningslovens § 13 skal sladdes.
• Saksbehandlingsreglene for møter i politiske organer er beskrevet i kommunelovens
kapittel 6.

Hva er et møte etter kommuneloven?
• Møte i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte og kommunale organer
opprettet etter kommuneloven.
• Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven.
Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte
drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
• KMD viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 1667/2008:
• «En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte når det er fastsatt på forhånd at
medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte,
treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller
forskrift har som oppgave å behandle.»
• KMD slår fast at et formøte om økonomi og budsjett før ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord var et møte etter kommuneloven, selv om eksterne deltok og ordfører ikke ledet
møtet.
• Gruppemøter i det enkelte parti og forhandlingsmøter mellom representanter for ulike
partigrupper faller utenfor kommuneloven.
• Møter der representanter for alle partier deltar, befinner seg i en gråsone. Jussprofessor
Jan Fridthjof Bernt trekker et skille mellom politiske forhandlinger – som faller utenfor
loven – og møter som inngår i kommunens saksbehandling.
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Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Kommunal Rapport 24.09.2019

De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men
det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for
mange arkiv.
Den laveste gjennomsnittscoren på årets arkivundersøkelse fra Arkivverket gjelder
spørsmålet om fastsettelse av kassasjonsfrister for arkivmateriale som ikke skal bevares
permanent.
Arkivverket mener mange arkiv befinner seg i en svært sårbar posisjon og karakteriserer
situasjonen som svært alvorlig.
Arkivverkets bekymring kommer i forbindelse med at de nå offentliggjør årets
kommuneundersøkelse. Alle landets kommuner har blitt bedt om å svare på en
spørreundersøkelse om situasjonen for eget arkiv.
Og selv om noen tilbakemeldinger viser bedre resultater enn foregående år, mener
Arkivverket at både kommuner og stat har store utfordringer med å håndtere en stadig
økende informasjonsmengde.
Sender ikke dokumenter til langtidslagring
Blant det mest bekymringsfulle som Arkivverket trekker fram etter årets
kommuneundersøkelse er følgende:
42 prosent av kommunene har aldri tatt uttrekk fra noen av sine systemer. Dette er riktignok
en forbedring fra i fjor, men Arkivverket mener situasjonen fortsatt er alvorlig.
Et «uttrekk» betyr å overføre data fra kommunens datasystem til langtidslagring. Når disse
uttrekkene ikke blir gjort, blir informasjonen liggende i datasystemene og Arkivverket peker
på at den da før eller siden vil gå tapt. Dette kan gjelde rettighetsinformasjon innen
barnevern, skole eller omsorgstjenester. Det er særlig småkommunene som oppgir at de
aldri har tatt uttrekk.
Undersøkelsen viser at det hvert år registreres 48 millioner journalposter i stat og kommune.
– Det er mye dokumenter, men vi mener det utgjør en brøkdel av viktig dokumentasjon i
offentlig sektor. Det er betydelig mer dokumentasjon som aldri ble arkivert, eller som befinner
seg i hundretalls fagsystemer og som aldri når ut til offentlig journal, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
I undersøkelsen har staten og kommunene blitt bedt om å gjøre søk i eget sak- og
arkivsystem. Disse søkene viser at stat og kommune til sammen har liggende cirka 800.000
dokumenter registrert som ferdige, men som av ulike grunner ikke har funnet veien ut til
offentlig journal. Det betyr at de ikke blir tilgjengelige for offentligheten.
Mangler brukervennlige løsninger
Arkivverket mener at de stadig økende informasjonsmengdene ikke er tilpasset dagens
arkivsystemer.
– Ansatte sliter med å holde oversikt over hva som skal arkiveres, og det mangler
brukervennlige løsninger som ikke spiser for mye tid av arbeidshverdagen. En annen stor
utfordring er å ta vare på dataene som blir skapt. Etter nesten 20 år med digital
saksbehandling er det fremdeles svært mange kommuner som aldri har overført data fra
kommunens datasystemer til sikker langtidslagring, såkalte uttrekk, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
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Samtidig som mange arkiv opplever at de mangler ressurser, er området hvor kommunene
kommer dårligst ut det som er knyttet til hvor lengde de skal ta vare på dokumenter som man
ikke trenger å lagre permanent. Arkivverket peker på når kommunene ikke fastsetter
tidspunkt for kassasjon, så klarer kommunen heller ikke å systematisk identifisere
arkivmateriale som har gått ut av bruk og som man ikke trenger oppbevare lenger.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
43/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/330 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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