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Status kommuneøkonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 43
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kommunen må ha nødvendig økonomisk handlingsrom for å kunne gi innbyggerne
lovpålagte tjenester og dekke andre oppgaver som kommunen har påtatt seg.
Kontrollutvalget har de senere år uttrykt bekymring for at aktiviteten og vedtatte og planlagte
investeringer kan medføre at tjenestetilbudet til innbyggerne må reduseres i fremtiden.
Rådmannen kommer i kontrollutvalgets møte og orienterer om status i kommuneøkonomien.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
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Orientering om håndheving av regelverk om offentlige anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
24/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
11/50 - 42
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I møte 06.05.19 vedtok kontrollutvalget i sak 16/19 å be rådmannen om en orientering om
kommunens rutiner og praksis når det gjelder håndheving av regelverk om offentlige
anskaffelser av varer og tjenester.
Rådmannen kommer i møtet for å orientere om kommunens praksis og svare på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
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Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
25/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/49 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og gir sekretariatet fullmakt til å ferdigstille
rapporten på bakgrunn av diskusjonen i møtet.
Vedlegg
Kontrollutvalgets virksomhet 2015-2019 - utkast
Rapportering på gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll valgperioden 20152019
Saksutredning
Ved slutten av valgperioden 2011-2015 leverte kontrollutvalget en rapport til det nye
kommunestyret og kontrollutvalget. Rapporten var en kort evaluering av utvalgets arbeid. I
forbindelse med avslutning av valgperioden 2015-2019 har sekretariatet laget et utkast til en
ny rapport som utgangspunkt for diskusjon (vedlagt).
Sekretariatet har satt opp forslag til tema for diskusjon:
Kontrollutvalgets arbeidsform
Det har i perioden vært lagt opp til om lag 6 møter i året, 3 i hvert halvår. Ordføreren og
revisjonen har møte- og talerett i utvalgets møter, i tillegg inviteres rådmannen jevnlig til å gi
orienteringer.
·
·
·

Er antall møter riktig?
Er utvalget fornøyd med typen og mengden saker som legges fram for utvalget?
Er utvalget fornøyd med formen på sakene?

Valg og sammensetning av kontrollutvalget
Kontrollutvalget består i dag av 5 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge for hver
valgliste. Ett av medlemmene i utvalget er fast medlem av kommunestyret, hvilket er lovens
minstekrav. I noen kommuner diskuteres det om flere av kontrollutvalgets medlemmer bør
være medlemmer av kommunestyret.
·
·
·

Er sammensetningen av kontrollutvalget tilfredsstillende?
Har det betydning om flertallet eller mindretallet i kommunestyret har flertall og/eller
leder i kontrollutvalget?
Bør kommunestyret velge kontrollutvalg ved avtalevalg med felles varaliste?

Kontrollutvalgets ressurser
Kontrollutvalget hadde i 2018 et budsjett på om lag kr 1 700 000, hvorav kr 348 000 brukes til
sekretariatstjenester og kr 1 193 000 til revisjonstjenester.
Kontrollutvalget får sine sekretariatstjenester fra Konsek Trøndelag IKS, der Malvik
kommune deltar i samarbeid med 36 andre kommuner og fylkeskommunen. Sekretariatet har
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ansvar for saksbehandling, arrangering av møter, kontrollutvalgets arkiv og andre
administrative oppgaver.
·
·

Har kontrollutvalget en tilfredsstillende økonomisk ramme?
Er kontrollutvalget fornøyd med sekretariatsbistanden og relasjonen til sekretariatet?

Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til en plan som, vedtas av kommunestyret.
Kontrollutvalget utarbeider planen på bakgrunn av en overordnet analyse av risiko og
vesentlighet innenfor de ulike områder av kommunens virksomhet. Utvalget bestiller
forvaltningsrevisjon fra planen i planperioden. Revisjonen legger vanligvis fram et forslag til
innretning av prosjektet, som utvalget godkjenner. Rapportene fra forvaltningsrevisjon
behandles i kontrollutvalget og legges fram for kommunestyret.
Kontrollutvalget har lagt seg på en praksis med toårige planer for forvaltningsrevisjon, mens
overordnet analyse bare gjennomføres én gang i perioden. I utarbeidelse av den første
planen i perioden valgte kontrollutvalget å gjennomføre møter både med representanter for
rådmannen og gruppe- og komiteledere i kommunestyret.
·
·
·

Gir prosessen med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon tilstrekkelig
informasjon til å prioritere mellom de foreslåtte forvaltningsrevisjonene?
Er kontrollutvalget fornøyd med måten forvaltningsrevisjoner bestilles og
gjennomføres på?
Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold i rapportene?

Selskapskontroll
Selskapskontroll og plan for selskapskontroll utarbeides og bestilles i prinsippet etter samme
prosess som forvaltningsrevisjon, og må prioriteres av samme ressursramme. Malvik
kommune eier flere selskaper sammen med andre kommuner, og det har vært lagt vekt på å
samarbeide om selskapskontroll av disse.
·
·
·

Er kontrollutvalget fornøyd med prosessene i forbindelse med selskapskontroll?
Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold på den selskapskontrollen som har
vært gjennomført?
Har selskapskontroll vært riktig prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon?

Regnskapsrevisjon
Regnskapsrevisjonen gjennomføres av Revisjon Midt-Norge. Kontrollutvalget er ikke bestiller
av regnskapsrevisjon på samme måte som av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, men
har et ansvar for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Hver høst får
kontrollutvalget en orientering om den planlagte regnskapsrevisjonen for regnskapsåret. I
april legger revisor fram revisjonsberetningen for utvalget og presenterer resultatene av
revisjonsarbeidet. I tillegg er kontrollutvalget orientert om dialogen mellom revisjonen og
kommunen etter årsoppgjøret.
·

Får kontrollutvalget tilstrekkelig informasjon til å ivareta påse-ansvaret for
regnskapsrevisjon?

Kontrollutvalgets møte 16.9.2019

Side 6 av 80

Samarbeid og faglige samlinger
Hver høst inviterer Konsek til en samling for kontrollutvalgene i eierkommunene.
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn som årlig arrangerer fagkonferanse
og årsmøte i juni. I tillegg inviteres kontrollutvalget til en årlig kontrollutvalgskonferanse i regi
av Norges kommunerevisorforbund i januar/februar.
·
·
·
·

Er kontrollutvalget fornøyd med fellessamlingene og den felles opplæringen i regi av
Konsek?
Synes kontrollutvalget det er nyttig å delta på konferanser i regi av FKT og NKRF?
Ønsker kontrollutvalget å opprettholde medlemskapet i FKT?
Bør det være mer eller mindre samarbeid med andre kontrollutvalg i regionen?

Samarbeid med ordfører, rådmann og andre politiske organer i kommunen
Kontrollutvalget utfører sitt arbeid på vegne av kommunestyret og hovedvekten av arbeidet
går ut på å kontrollere virksomheten som utføres av rådmannen og kommunens
administrasjon. Kontrollutvalget har lagt vekt på jevnlige orienteringer fra rådmannen i
aktuelle saker.
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll, og årlig om regnskapsrevisjonen. I tillegg kommer årsmeldinger og planer
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Protokoller fra kontrollutvalget legges fram som
meldinger til kommunestyret. Ordfører har møterett i kontrollutvalget.
·
·
·

Er kontrollutvalget fornøyd med kommunikasjon og samarbeid med rådmannen og
administrasjonen?
Er det et hensiktsmessig antall orienteringer fra rådmannen?
Er kontrollutvalget fornøyd med samarbeidet med ordfører, rådmann og andre
politiske organer?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget diskuterer utkastet og at sekretariatet gis fullmakt
til å ferdigstille rapporten på bakgrunn av diskusjonen.
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Rapport fra
kontrollutvalgets arbeid
i valgperioden
j

2015-2019
Malvik kommune
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1 Om kontrollutvalget – mandat og ressurser
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Randi Eikevik
Jahn Harry Kristiansen
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Varamedlemmer:

Geir Roar Larsen
Bente Lise Brandtzæg
Halvard Dahle
Anita Furuvik
Even Ytterhus

1.2 Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, jf. kommuneloven § 77. Utvalgets ansvar og
oppgaver er:
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på at
betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en
overordnet analyse, følge og rapportere resultatene fra forvaltningsrevisjoner til
kommunestyret.

•

Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ, eller etter vedtak i
kommunestyret, undersøke uønskede forhold og forhold som kan være i strid
med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

•

Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av
revisjonsordning til kommunestyret og innstiller eventuelt om valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen

•
•

Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å
sikre at politiske vedtak blir fulgt opp. Utvalgets oppgaver er nærmere beskrevet i
forskrift om kontrollutvalg.

1.3 Kontrollutvalgets ressurser
Sekretariat

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS (tidl. KonSek MidtNorge IKS). Selskapet leverer tjenester til Malvik kommunes kontrollutvalg og
kontrollutvalgene i 37 andre kommuner i fylket, inklusive fylkeskommunen.
Tidsressursene i selskapet fordeles proporsjonalt med honorarene til hver
eierkommune.
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Sekretariatet utreder saker, utarbeider forslag til planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll og bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av
møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalget og
revisjonen.

Revisjon

Malvik kommuner er deleier i Revisjon Midt-Norge SA (tidl. Revisjon Midt-Norge IKS)
og får sine revisjonstjenester levert av selskapet. Eierkommunene er de samme som
i Konsek, og i tillegg betjener Revisjon Midt-Norge SA enkelte kommuner i Nordland
fylke. Revisjonen utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
for eierne.

Økonomi

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven utarbeide budsjettforslag for
kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Budsjettet fremmes for
kommunestyret sammen med budsjettet for Malvik kommune.
Budsjettet for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten var i 2018 om lag
1 700 000 kr. Av dette utgjør honoraret til Revisjon Midt-Norge SA kr 1 193 000,
mens honoraret til Konsek Trøndelag IKS utgjør kr 348 000. Sum avsatt til
kontrollutvalgets virksomhet (møtegodtgjørelse, kursavgift m.v.) var på kr 159 139.
Budsjettet til Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS vedtas av
representantskapet i hvert selskap, der alle eierkommunene er representert.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
2.1 Møter

Utvalget har ca seks møter per år og møtene legges som regel til rådhuset.
Kontrollutvalget har enkelte møter på kommunens enheter, eller i virksomheter der
kommunen har eierinteresser. I disse møtene blir utvalget orientert om
virksomhetene, noe som er nyttig i utvalgets arbeid. Utvalget holder seg også
orientert om saker gjennom orienteringer fra rådmannen.

2.2 Saker

I valgperioden 2015 - 2019 har kontrollutvalget behandlet ca. 170 saker. En stor del
av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold som er regulert gjennom
kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg til slike faste saker får
utvalget fra tid til annen henvendelser fra ansatte eller innbyggere i kommunen, som
kan være innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Hvordan henvendelsene
håndteres blir som regel avgjort av utvalget, eller av leder og sekretariat etter en
konkret vurdering.

2.3 Faglig samarbeid

Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglige samlinger som er aktuelle for
kontrollutvalgets arbeid. Utvalget har vært representert på følgende samlinger i
perioden:
•

Konsek-samling. Årlig arrangement for kontrollutvalgene i eierkommunene

•

Nasjonal konferanse for kontrollutvalg i regi av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF)
Nasjonal konferanse i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

•

Kontrollutvalget er medlem i FKT og deltar på årsmøtene. Medlemmene i
kontrollutvalget deltar i ulike faglige sammenhenger, som regel er to av
medlemmene representert.

2.4 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler ulike saker knyttet til regnskapsrevisjon:
•

•
•

Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommunens årsregnskap.
Uttalelsen vedlegges regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får
kopi av uttalelsen før det gir sin innstilling om budsjettet til kommunestyret.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterer utvalget om planlegging og
gjennomføring av årets arbeid med regnskapsrevisjon.
Utvalget blir orientert om revisjonens tilbakemelding til kommunen etter at
årets revisjon er avsluttet. Utvalget blir også orientert om kommunens svar.

2.5 Forvaltningsrevisjon

Ifølge kommuneloven skal det vedtas en plan for forvaltningsrevisjon minimum én
gang per valgperiode. I inneværende periode har kommunestyret vedtatt toårige
planer for forvaltningsrevisjon. Ved behandlinger av planforslagene har
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kontrollutvalgets innstilling til prioriteringsrekkefølge fått tilslutning av
kommunestyret. Kontrollutvalget har blitt gitt myndighet til å foreta endringer i
planen når dette finnes påkrevd.
Planene baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet, basert på
vurderinger av vesentlighet og risiko. Når planen er vedtatt i kommunestyret,
bestiller utvalget revisjoner i henhold til prioriteringsrekkefølgen.
Rapportene fra forvaltningsrevisjon legges løpende fram for kontrollutvalget,
revisjonen gir samtidig en orientering om hovedtrekk og konklusjoner. Rapportene
fremmes som en hovedregel for kommunestyret.
Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak følges opp av administrasjonen via
en regelmessig gjennomgang av vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding, eller gjennom konkrete saker.
I valgperioden har følgende forvaltningsrevisjoner blitt gjennomført:
Økonomisk sosialhjelp (2015)
Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen (2016)
Beredskapsarbeid – ROS- beredskapsplanlegging – kriseledelse (2017)
Tjenestekvalitet ved helsetunene (2018)
Plan- og byggesaksbehandling (2019)

2.6 Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av Malvik kommunes
eierinteresser. Formålet er å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser
godt og å påse at det enkelte selskap driver i tråd med kommunestyrets vedtak og
intensjoner.
I henhold til plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget minst én gang i året
vurdere behovet for og eventuelt omfanget av selskapskontroll. Plan- og
bestillingsprosessen er hovedsakelig den samme som for forvaltningsrevisjon.
En oversikt over valgperiodens selskapskontroller, kontrollutvalgets og
kommunestyrets vedtak, samt status for oppfølging følger vedlagt denne rapporten.
I valgperioden er følgende selskapskontroller blitt gjennomført:
Eierskapskapskontroll (2016)
Innherred Renovasjon IKS (2018)
Det er utarbeidet en egen rapport om forvaltningsrevisjonene og selskapskontrollene
(vedlagt). Det redegjøres her for problemstillinger, politisk behandling og vedtak,
samt hvordan vedtakene er fulgt opp av administrasjonen.
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2.7 Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget har etter kommuneloven et ansvar for å påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Gjennom lov og forskrift stilles det en rekke formelle krav til valgt revisor, deriblant
krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Revisjonen skal kunne
dokumentere at kravene er oppfylt.
Revisjon Midt-Norge SA har for årene 2015-2019 inngått årlige avtaler med hver
eierkommunes kontrollutvalg om leveranse av regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for
samarbeidet og kommunikasjon mellom revisjonsselskap og kontrollutvalg. Dette er
forhold som har betydning for kontrollutvalgets mulighet til å ha tilstrekkelig
informasjon om hvordan revisjonsordningen fungerer, og dermed for
kontrollutvalgets oppfølging av sitt påse-ansvar. Revisjonen har ikke utarbeidet og
inngått avtaler for 2019.
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3 Erfaringer fra arbeidet i valgperioden
3.1 Forholdet til politisk ledelse

Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret, som har det
overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn. Ordfører informeres løpende om
utvalgets arbeid gjennom kopi av møteinnkallinger og protokoller. Ordfører har taleog møterett i utvalget, og har møtt i behandlingen av enkelte saker i valgperioden.

3.2 Forholdet til administrasjonen

Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og har
generelt stor nytte av orienteringene som gis av rådmannen og hans medarbeidere.
Utvalget søker å ha en god dialog med rådmannen og legge til rette for at den
praktiske gjennomføringen av kontroll- og tilsynsarbeidet.

3.3 Informasjon om kontrollutvalget og virksomheten

En oversikt over medlemmene i kontrollutvalget, møteinnkallinger, protokoller,
rapport fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt retningslinjer for
kontrollutvalget finnes på sekretariatets nettside:
www.konsek.no/kontrollutvalg/malvik

3.4 Avslutning

Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels
kompliserte saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært
samarbeid med både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever
at dialogen med politisk og administrativ ledelse er konstruktiv. Utvalget ønsker å
bidra til en velfungerende forvaltning, som svarer til de forventninger innbyggerne
har til Malvik kommune.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet.

Hommelvik, 16.09.2019
Randi Eikevik, leder
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Rapportering på gjennomført
forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll
Malvik kommune
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Økonomisk sosialhjelp
Rapport avlagt:

November 2015

Problemstilling:

Mulige årsaker for økning i utbetaling i økonomisk sosialhjelp i Malvik
kommune
Er det lagt til rette for en tilfredsstillende organisering av tjenestene for
økonomisk sosialhjelp?
Oppfyller kommunen sin plikt til forsvarlig saksbehandling?
I hvilken grad oppnår stønadsmottakerne å bli selvhjulpne?

Rapportens konklusjon
Det ble ikke funnet klare årsaker til økningen i utbetalinger av sosialhjelp. Revisor mente at
kommunen har lagt til rette for en tilfredsstillende organisering av tjenestene for økonomisk
sosialhjelp. Kommunen har tilrettelagt saksbehandlingen på området i tråd med lover og
forskrifter. NAV Malvik arbeider målrettet for å oppnå at stønadsmottakere skal bli mer
selvhjulpne. Oversikter viser imidlertid at stønadslengden og antall langtidsmottakere har økt
på bakgrunn av årsaksfaktorer NAV Malvik ikke kan kontrollere. Revisor stiller spørsmål ved
om ressursene på kontoret kunne vært anvendt annerledes, særlig ved å akseptere noe
lengre saksbehandlingstid, for å i stedet benytte mer tid til konkret brukeroppfølging.
Revisors anbefalinger:
Å styrke oppmerksomheten på det forebyggende arbeid innen helse, oppvekst og
sosialtjenestene
Følge opp og vurdere satsingen på involvering av offentlige og private aktører i arbeidet med
tiltaksplasser etc.
Vurdere potensialet knyttet til ressursbruk med henhold til veiledning og oppfølging av
brukerne
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 07.12.2015, sak 37/15:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk sosialhjelp til
etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten
følges opp.
Kommunestyrets vedtak 25.01.2016, sak 2/16:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
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Administrativ oppfølging
De viktigste tiltak som er iverksatt med utgangspunkt i å styrke oppmerksomhet og innsats i
et forebyggende perspektiv:
Sosial boligpolitikk
Forvaltningsrevisjonsrapporten peker på mulige årsaksfaktorer for økning i utbetaling av
økonomisk sosialhjelp. Boligmarkedet og kontinuerlig økning i leiepriser er en av disse.
Malvik kommune ble i 2009 nominert til statens tiltakspris mot bostedsløshet, og er i flere år
brukt som eksempelkommune overfor andre kommuner. Aktiv bruk av husbankens
virkemidler (START-lån, bostøtte mv.), er sentrale elementer som bidrar til at flere kan
etablere seg og bo i egen bolig. Mål og strategier i boligarbeidet er koplet opp mot
kommuneplanens samfunnsdel. Denne satsingen er implementert og videreført.
Det er få kommunale boliger i Malvik, og kompetanse er samlet i ett boligteam som har
ansvar for rådgivning og veiledning, gjeldsrådgivning, startlån, tilskudd og bostøtte. Dette
vurderes å være effektivt, og det vurderes som viktig å fortsette denne satsingen.
Tiltak iverksatt innen oppvekst:
-«Tidlig innsats» etter Kvello-modellen i alle barnehager fra 2010, både kommunale og
private. Tverrfaglig team fra barne- og familietjenesten går inn med observasjon og
veiledning i barnehagene. De observerer individuelt samspill, og gir også
systemtilbakemelding på organisering og tilrettelegging i barnehagen.
-Tilbud om psykolog i helsetjenesten hvor målgruppen er barn og unge fra 0-18 år. Dette ble
etablert i 2010 som et modellforsøk og representerte et nytt tjenestetilbud til risikoutsatte
barn og deres familie/nettverk. Tilbudet er senere utvidet til 2 årsverk.
-I 2015 ble helsestasjon styrket med 100% helsesøster og 40% jordmorstilling. Alle skoler
har fastkontakt helsesøster og PPT- rådgiver, begge med kontortid på skolene.
-Fokus på reduksjon av spesialundervisning i skolene ved satsing på variert og tilpasset
ordinær opplæring.
-Samarbeid om rus-, kriminalitets- og voldsforebygging (SLT). SLT er en samordningsmodell
for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som
allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.
Tiltak iverksatt innen NAV/helse:
-I 2013 ble virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus inkl. ambulante tjenester etablert. Det er
arbeidet med å styrke kapasiteten og kompetansen de siste årene, bl.a. har flere ansatte tatt
etter- og videreutdanning innen fagområdene. I tillegg er det etablert ambulerende team og
lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud (BOAS).
-NAV Malvik har prioritert kontakten med næringslivet ved at det er satt av en halv stilling
som utelukkende jobber ute i markedet for å fange stillinger og skaffe arbeids- og/eller
språktreningsplasser for våre brukere.
-I prosjektet for å bekjempe barnefattigdom i regi av NAV Malvik, har arbeidet dreid seg om å
sørge for at barn i familier med dårlig råd også får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og
får opplevelser sammen med familien eller sammen med andre barn. Det har vært et
tverrfaglig fokus og prosjektleder har hatt møter med skoler, barnehager, helsestasjon,
barne- og familietjenesten, kultur, frivillige lag og foreninger for å gjøre ordningen kjent. Det å
få foreldrene i arbeid er det viktigste og mest effektive tiltak for å få folk ut av fattigdom – og
det har høyeste prioritet på NAV Malvik.
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Alle overnevnte tiltak er implementert i organisasjonen og er vurdert som viktig å videreføre
og videreutvikle. Kompetansebehov og kompetanseheving har hatt fokus, både ved
nytilsettinger og i prioriteringer ved etter- og videreutdanning.
Våren 2016 er følgende satsinger iverksatt:
-Alle skoler deltar i læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Hovedfokus er
forebygging og håndtering av mobbing, og kommunestyret vedtok i juni 2016 strategiplan
mot mobbing og handlingsplan mot mobbing i skolene. Prosjektperiode er 2016 – 2018.
-Malvik kommune er såkalt språkkommune fra høsten 2016 og ut 2017. Alle skoler og
barnehager deltar i denne satsingen i regi av Utdanningsdirektoratet. Mål i prosjektet er å
styrke barnehagens språkmiljø, styrke lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving,
sørge for sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid og sørge for at elever
som strever med språk, lesing og skriving identifiseres raskt og følges opp med effektive
tiltak. Frafall i videregående skole er i rapporten nevnt som en viktig faktor for økt
sannsynlighet for å være arbeidsledig og å motta sosialhjelp. Denne satsingen er direkte
rettet mot å fange opp de som «faller fra» allerede i barneskolen på grunn av manglende
grunnleggende ferdigheter, og dermed bidra til å redusere frafallet i videregående skole.
-SLT-forum etablert med deltakelse fra lensmannen, barne- og familietjenesten, Psykisk
helsetjeneste og rus, grunnskolene, Malvik videregående og Lukas videregående. Det vil bli
utarbeidet samarbeidsavtale mellom kompetansesenter rus – Midt-Norge og Malvik
kommune i perioden 2016 – 2018 om bl.a. utvikling av rutiner for å oppdage ungdommer
som står i fare for å utvikle skadelige rusmiddelvaner.
-Som et ledd i nærpolitireformen har lensmannen i Malvik signalisert ønske om å samle
ressurser og forskuttere prosesser i politireformen ved å forankre en felles tiltakspakke for
forebyggende arbeid mellom politi og kommune, og styre ressursbruk mot mer synlig politi
med god kompetanse. En reell styrking av politiets forebyggende innsats mot barn og
ungdom vil være viktig i et lengre perspektiv.
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak etter
behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk sosialhjelp. Administrasjonen har
gitt en tilbakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen viser at
kommunen i lang tid har hatt - og fortsatt har fokus på det forebyggende arbeidet.
Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med særskilt videre oppfølging gjennom nye
vedtak i kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten. Arbeidet på dette området
er imidlertid viktig og må vies oppmerksomhet også fremover når kontrollutvalget vurderer
risiko og vesentlighet i forhold til fremtidig tilsynsvirksomhet. Utvalget har imidlertid bestilt og
behandlet flere revisjonsrapporter som berører kommunens arbeid med barn og unge de
senere år. Hovedkonklusjonene har vært positive.
Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med rapportering til kommunestyret gjennom
egen sak, men at oppfølgingen tas som inn i årsmeldingen fra kontrollutvalget for 2016.
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Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen
Rapport avlagt:

November 2016

Problemstilling:

Jobber skolene i Malvik kommune systematisk for å avdekke mobbing?
Håndterer skolene i Malvik kommune mobbesaker i tråd med
opplæringsloven?

Rapportens konklusjon:
Skolene arbeider systematisk med å innhente og bearbeide kunnskap om elevmiljøet, slik at
de eventuelt kan iverksette tiltak. Slik kunnskap innhentes både gjennom
elevundersøkelsene, utviklingssamtaler og i daglig kontakt med elevene. Skolene synes å
arbeide systematisk med tilsynsordninger ved overganger og i friminutt, slik at de lettere kan
avdekke om det foregår noe uheldig mellom elevene. Revisor konkluderer med at skolene i
hovedsak arbeider systematisk for å avdekke mobbing. Det er tilført mye kunnskap om dette
de siste år, og både lærerne og rektorer mener at de har god kunnskap om mobbing og
hvordan man kan avdekke at mobbing skjer. Revisor har vurdert det som en svakhet at
informasjon som lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er oppdatert og lett
tilgjengelig for ansatte.
Malvik kommune har prosedyrer for oppfølging når det er mistanke om mobbing og revisor
mener at kommunen i hovedsak følger disse. Revisor konkluderer med at den praktiske
oppfølgingen av mobbesaker ved skolene per i dag er god.
Det er store svakheter knyttet til saksbehandling av slike saker og hva som er dokumentert i
enkeltvedtakene. Rapporten viste at dokumentasjonen, herunder oppbevaring av sensitive
data, fram til nå ikke har vært oppbevart tilfredsstillende. I tillegg til det sikkerhetsmessige
aspektet, kan dette gjøre det vanskelig for kommunen i ettertid å dokumentere hvordan en
har håndtert en mobbesak. Skolene i Malvik håndterer ikke mobbesaker i tråd med
opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

Revisors anbefalinger:
Sørge for at gjeldende planer, rutiner og prosedyrer er oppdatert og tilgjengelig for ansatte
Sørge for forsvarlig saksbehandling av saker som omhandler opplæringslovens kapittel 9A
Sørge for forsvarlig dokumentasjonspraksis knyttet til sensitive personopplysninger
Politisk behandling:
Kontrollutvalgets vedtak 29.11.2016, sak 40/16:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Avdekking og oppfølging av
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mobbing i grunnskolen til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten
som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber rådmannen sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre
saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av september 2017 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og
brukt.
Kommunestyrets vedtak 30.01.2017, sak 3/17:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Avdekking og oppfølging av mobbing i
grunnskolen til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som
et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber rådmannen sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre saker
knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av september 2017 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret en orientering om hvordan rapporten
er fulgt opp i kommunestyremøtet i oktober 2017.
Administrativ oppfølging
1. Revisor anbefaler rådmannen å sørge for at gjeldende planer, rutiner og prosedyrer er
oppdatert og tilgjengelig for alle.
Strategi og handlingsplan mot mobbing er lagt på kommunens hjemmeside, og skal
oppdateres med nye utgaver når de er revidert. Rutiner og prosedyrer for håndtering av
mobbing og bekymringsfullt fravær er lagt i felles kvalitetssystem.
Nytt kapittel 9A i opplæringsloven krever ny dokumentasjon, og det er utarbeidet mal for
aktivitetsplan og mal for samtale med foresatte. Disse prøves nå ut på alle skoler i aktuelle
saker denne høsten, og skal så evalueres og legges inn i kvalitetssystem og i systemet
«Oppad sikker arbeidsflyt».
2. Rapporten viser at det er svakheter i saksbehandling, slik det framkommer i vedtak som
er skrevet etter opplæringslovens kapittel 9A.
Manglende forsvarlig saksbehandling er knyttet til utforming av enkeltvedtak, som ikke
inneholder de elementer som et enkeltvedtak skal inneholde etter opplæringsloven og
forvaltningsloven.
Ny mal for enkeltvedtak ble utarbeidet, tilgjengeliggjort i saksbehandlingssystemet og tatt i
bruk umiddelbart etter revisjonen. Rådmannen har videre sørget for at alle rektorer og
avdelingsledere i skolen har fått felles gjennomgang om god og riktig saksbehandling av
jurist i rådmannens stab. Dette ble gjennomført våren 2017.
Kommunestyret presiserte i sak 3/17 at rådmannen må sikre at all tilgjengelig dokumentasjon
av eldre saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
Dette er drøftet i møte med rektorene og avdelingslederne, som har tatt opp dette kravet
med lærerne. Det rapporteres at lærerne bruker Oppad Sikker Arbeidsflyt til sikker
dokumentasjon i alle saker nå. Ledelsen på skolene har sørget for at alle lærere er informert
om og vet hva de skal gjøre med dokumentasjon vedrørende tidligere elever.
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Alle skoler og barnehager deltar inneværende skoleår i utdanningsdirektoratets satsing på
læringsmiljø, og får gjennom denne satsningen systematisk kompetanseheving og veiledning
til å utvikle enda bedre profesjonell håndtering av disse sakene.
I forbindelse med iverksetting av nytt kapittel 9A i opplæringsloven fra 1. august i år,
gjennomføres det skolering og samlinger i regi av Fylkesmannen. Malvikskolene har vært
godt representert på disse samlingene. Dokumentene «Strategi mot mobbing i skoler og
barnehager», samt «Handlingsplan mot mobbing i skolen» skal revideres høsten 2017, og
funn i revisjonen vil bli tatt med også i dette arbeidet.
Kontrollutvalget var tilfreds med rådmannens oppfølging av pkt 1-4 i vedtak i
kommunestyresak 3/17, Forvaltningsrevisjonsrapport om avdekking og oppfølging mobbing i
grunnskolen.
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Eierskapskontroll
Rapport avlagt:

Desember 2016

Problemstilling:

Følger Malvik kommune de vedtatte rutiner for eierstyring av de
selskaper kommunen har eierandeler i?

Rapportens konklusjon
Revisjonen har i rapporten undersøkt og gitt tilbakemelding på følgende forhold for blant
annet å se om kommunen følger vedtatte rutiner for eierstyring:
·
·
·
·
·

Innholdet i eierskapsmeldingen, herunder revidering.
Utvelgelse av eierrepresentanter
Styringssignaler fra kommunestyret til eierrepresentanter
Tilbakemelding fra eierrepresentanter til kommunestyret
Eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess ved valg

Revisors konklusjoner og anbefalinger:
- Malvik kommune har vedtatt eierskapsmelding. Kommunen vil rullere denne så ofte det
anses hensiktsmessig. Det bemerkes at KS anbefaler at rullering bør skje årlig.
- Eierskapsmeldingens innhold oppfyller anbefalingene.
- Malvik kommunen har oppnevnt eierrepresentanter i tråd med anbefalinger
- Malvik kommune har ikke etablert system for å gi eierrepresentantene styringssignal, men
overlater vurderingen om avklaringer skal innhentes i forkant til representantenes skjønn.
- Malvik kommune behandler tilbakemeldinger fra eiermøter som referatsaker i
kommunestyret
- Malvik kommune er i liten grad kjent med hvilken kompetanse det er behov for i styrene og
om kompetansebehov ivaretas ved styrevalg
- Malvik kommune er lite kjent med prosessen for valg av styremedlemmer i selskaper de har
eierinteresser i
- Malvik kommune har fokus på habilitet i styrende organer
Anbefalinger:
- Malvik kommune bør vurdere å oppnevne et eierutvalg, og innføre rutine for eierutvalgets
involvering i saker knyttet til eierstyring
- Malvik kommune bør sikre at selskapsstyrene besettes med riktig kompetanse, og at bruk
av valgkomite vedtektsfestes
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 13.02.2017, sak 02/17
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontrollen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør etableres et eierskapsutvalg,
som har som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte
representanter i forkant av møter i eierorgan.
3. Kommunestyret ber alle eierskapsrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomite
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vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i
forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.
Kommunestyrets vedtak 27.02.2017, sak 10/2017:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
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Beredskapsarbeid – ROS – beredskapsplanlegging - kriseledelse
Rapport avlagt:

Juni 2017

Problemstilling:

Er kommunens organisasjon i stand til å håndtere uønskede hendelser
som krever krisehåndtering?
- Er ROS-analyser og beredskapsplaner tilfredsstillende
implementert i kommunens ulike virksomheter?
- Er det forebyggende beredskapsarbeidet, som overvåkning,
risikovurderinger, øvelser, tilfredsstillende?
- Har kommunens virksomheter nødvendige system og
kompetanse i beredskapsarbeidet?

Rapportens konklusjon
Hovedinntrykket er at det er satt i gang en prosess i alle virksomhetene og avdelingene
revisor har besøkt. Det er likevel et inntrykk av virksomhetene har kommet ulikt i prosessen.
Undersøkelsen har vist at prosessen med virksomhetene nå er gjennom er bevisstgjørende,
og at ledelse og ansatte identifiserer risiko og sårbarhet som gjelder den aktuelle
virksomheten spesielt, og generelt for alle virksomhetene i kommunen. Revisor påpeker at
den kan være potensielle risikoer og hendelser som undervurderes i enkelte avdelinger.
Undersøkelsen har vist at det er lite øvelser ute i virksomhetene, utenom brannøvelser.
Rådmannen bør sammen med virksomhetsledere identifisere nødvendige øvelser i enhetene
som følge av risikoene og sårbarhetene som nå avdekkes.
Revisors anbefalinger:
- Påse at prosessen i virksomhetene skjer innenfor nødvendige tidsrammer og med
tilstrekkelig involvering av ansatte, herunder ansatte med relevante roller (for eksempel
HMS-grupper)
- Følge opp virksomhetene med tanke på gjennomføring og oppfølging av øvelser
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 21.08.17, sak 24/17:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsarbeid til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et
innspill i det videre beredskapsarbeidet i Malvik kommune.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av februar 2018 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt, samt om lokale
beredskapsplaner er utarbeidet for alle virksomheter.
Kommunestyrets vedtak 04.09.2017, sak 46/17:
Kontrollutvalget innstilling vedtatt.
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Administrativ oppfølging
Samtlige virksomheter i Malvik kommune har siden februar 2017 arbeidet med risiko- og
sårbarhetsanalyser for sin virksomhet. Dette arbeidet har pågått parallelt med
forvaltningsrevisjonen. Rådmannen har ved flere anledninger understreket for virksomhetene
at arbeidet med beredskap har høy prioritet, og det er rådmannens inntrykk at
virksomhetslederne har tatt dette til følge. Beredskapsansvarlig har ved flere anledninger
vært ute i flere virksomheter for å yte bistand til planlegging og gjennomføring av arbeidet.
Mange virksomheter har benyttet sine HMS-grupper til arbeidet, noe som har sikret
nødvendig involvering av ansatte. Alle oppdaterte beredskapsplaner blir fortløpende lagt inn i
en samlet database i kommuneledelsens krisehåndteringsverktøy – CIM. Øvelser skal tas
inn som eget tema i beredskapsplaner, og det skal framgå av planene hvem som har ansvar
for å gjennomføre ulike typer øvelser. Rådmannen har utført en større beredskapsøvelse
med tema svikt i vannforsyning. Kommunen deltar i fylkesmannens Øvelse Sodd en gang i
året – øver kriseledelsen i håndtering av ulike større scenario. Det arbeides med oppdatering
av kommunens overordnede beredskapsplan.
Kontrollutvalget mente rådmannen hadde iverksatt nødvendige tiltak for å sikre
tilfredsstillende beredskap og oversendte saken som referatsak til kommunestyret 05.03.18.
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Tjenestekvalitet ved helsetunene
Rapport avlagt:

Februar 2018

Problemstilling:

Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved
helsetunene i Malvik?
- Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med pasientog brukerrettighetsloven?
Drives helsetunene i Malvik i tråd med regelverket?
- Drives helsetunene i tråd med forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (tidl.
Internkontrollforskriften)?
- Håndteres legemidler i tråd med legemiddelforskriften?
- Ytes tjenester i tråd med kvalitetsforskriften?

Rapportens konklusjon
Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er lagt til rette for systematisk og god
medvirkning fra brukere og pårørende. Ansatte tilkjennegir en viss utrygghet med hensyn til
vurdering av samtykkekompetanse, og det er sannsynlig at tvang blir anvendt overfor
pasienter/brukere uten at det er fattet vedtak om dette (ulovlig).
Revisor konkluderer med at helsetunene i all hovedsak drives i tråd med regelverket.
Avvikssystem er etablert og kjent blant ansatte, og helsepersonellet dokumenterer sin
virksomhet. Det meldes avvik knyttet til legemiddelhåndtering og ansatte oppgir dette som en
stor risiko ved helsetunene. Etterlevelse av prosedyrer for legemiddelhåndtering synes å
være varierende.
Revisors anbefalinger:
- Sørge for at ansatte er trygg i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og at
ansatte kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang
- Sørge for at prosedyrer innen legemiddelhåndtering er kjent og at de etterleves
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 05.03.18, sak 04/18:
Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved helsetunene til
orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved helsetunene
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
a. Sørge for at ansatte er trygge i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og
at ansatte kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang
b. Sørge for at prosedyrer for legemiddelhåndtering er kjent og at de etterleves
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3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018
Kommunestyrets vedtak 23.04.2018, sak 13/18:
·
·

·

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

Administrativ oppfølging
Gjennomgang og evaluering av rutiner og prosedyrer – kvalitetssystem
For å trygge ansatte i vurdering av pasient/brukers samtykkekompetanse, og at ansatte
kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang, er eksisterende rutiner og
prosedyrer i kvalitetssystemet gjennomgått og drøftet.
Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre planlagt og systematisk opplæring av
ansatte, slik at de kan vurdere pasient/ brukers samtykkekompetanse, samt kjenne vilkårene
og rutinene for vedtak om bruk av tvang. Det er planlagt opplæring i dette temaet fast en
gang per år, og dette er innarbeidet i virksomhetenes årshjul. Alle sykepleiere,
helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere ved virksomhetene gjennomfører NHI`s 1
nettbaserte 2 timers e-læringskurs i «samtykkekompetanse» og NHI’s nettbaserte kurs i
«tvungen somatisk helsehjelp», 5 timers grunnkurs høsten 2018.
Alle nytilsatte får i tillegg utdelt en perm med de viktigste prosedyrene i virksomheten, og i
tillegg blir sjekkliste for nytilsatte gjennomgått og fulgt opp. Det vil være aktuelt å jobbe videre
for å sikre at vi har en lik praksis på dette i kommunen.
Alle nytilsatte blir pålagt å ta e-læringskursene «samtykkekompetanse» og «tvungen
somatisk helsehjelp» ved oppstart, og gjøres deretter kjent med prosedyrene som ligger i
kvalitetssystemet. Nytilsatte ufaglærte tar i tillegg e-læringskurset «innføring i omsorgsyrket»
som er et 5 timers grunnkurs.
Refleksjoner og drøftinger rundt temaet tas opp på personalmøter og andre møter i
avdelingene gjennom hele året, f.eks. på ukentlige avdelingsmøter, sykepleiemøter og
helsefagarbeidermøter.
Den 15.10.18 ble det gjennomført et 3 timers kurs i temaet «Bruk av tvungen helsehjelp etter
kap. 4 A» i Bruket kulturhus. Dette tilbudet kom som følge av Fylkesmannens tilsyn på
tvungen helsehjelp i sykehjem, som ble gjennomført den samme dagen. Kurset var i regi av
Fylkesmannen i Trøndelag ved Paul Andre Anderson og Guro Marine Bjerkan. 44 ansatte
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deltok. Det er etablert et godt samarbeid med Fylkesmannen, og det informeres om at det er
enkelt å ta kontakt for råd og veiledning i vanskelige saker som oppstår i det daglige.
Prosedyrer og rutiner for opplæring innen legemiddelhåndtering er innarbeidet i
virksomhetene gjennom mange år. Disse gjennomgås minimum 1 gang per år.
Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre systematisk opplæring av ansatte
også innen temaet legemiddelhåndtering. Det gjennomføres opplæring spesielt tilpasset de
ulike yrkesgruppene, bl.a. for personer uten helsefaglig bakgrunn, helsefagarbeidere og
sykepleiere.
I løpet av høsten 2018/ våren 2019 er det eksempelvis planlagt et 12- timers grunnkurs for
helsefagarbeidere, et 5- timers oppfriskningskurs for sykepleiere og et 4- timers
oppfriskningskurs for helsefagarbeidere. Pleiemedarbeidere uten helsefaglig utdanning skal
gjennomføre E- Læring grunnkurs i legemiddelhåndtering for medhjelpere (5 timer) årlig. I
tillegg gjennomføres en praktisk opplæring med sykepleier/vernepleier i avdelingen for å
kunne administrere enkelte preparater.
For å sikre kontinuitet er denne opplæringen satt inn i et årshjul, og vil dermed bli gjentatt
årlig.
Ved ansettelse av nye medarbeidere følger virksomhetene rutinene som er beskrevet under
punktet om samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp. Det er utarbeidet rutiner for å følge
opp nytilsatte, for å sikre at de får opplæring og holder seg oppdatert på området.
I tillegg gjennomgås virksomhetens rutiner jevnlig i forbindelse med det daglige arbeidet med
legemiddelhåndtering og f.eks. ved bruk av ukedosett, gjennomgang av medisinkort,
sprøyteteknikk, bruk av smertepumpe. Denne opplæringen er tilpasset den enkeltes
utdanningsbakgrunn.
Malvik kommune har dette året etablert et simuleringsrom ved Hommelvik helsetun som gir
helsepersonell mulighet for klinisk trening av praktiske ferdigheter. Dette vil bidra til å trygge
ansatte i pasientsituasjoner og bedre pasientsikkerheten. Etterhvert som simuleringsrommet
blir tatt i bruk vil mye av den praktiske opplæringen foregå der.
I forvaltningsrevisjonsrapporten beskrives avvikssystemene knyttet til helsetunene. Som
nevnt i rapporten, melder ansatte oftest om avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Det
registreres at ansatte har blitt mer bevisst viktigheten av å rapportere avvik. Dette er et viktig
verktøy som skal bidra til forbedring og god tjenestekvalitet. Arbeidet krever derfor
kontinuerlig oppfølging og oppmerksomhet fra både ansatte, tillitsvalgte og ledere.
I dialog med fastlegene arbeides det med tanke på innføring av multidose. Multidose er
maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og ta
legemidlene sine. det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og gjøre det enklere for
brukeren. Hittil i år (per okt. 2018) er det tilsammen registrert 72 avvik der det er lagt opp feil
medisin i dosett. Multidose vil sannsynligvis bidra til å redusere dette antallet og bidra til en
mer effektiv ressursbruk.
I etterkant av denne forvaltningsrevisjonen er det denne høsten gjennomført bruker- og
pårørendeundersøkelser innen helse/ velferd. Dette i tråd med vedtaket som ble fattet av
kommunestyret den 30.10.17 (k.sak 61/17).
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Helse – og velferdsområdet har faste ledermøter hver uke for å sikre fremdrift og god
samhandling. I tillegg er det etablert ca. 6 «kvalitetsmøter» per år, der både ledere og
aktuelle fagpersoner deltar. I disse møtene drøftes forbedringsområder og tema som er
relevante med tanke på kvalitetsforbedring i tjenestene. Malvik kommune har også knyttet til
seg ulike fag- og forskningsmiljø som har bidratt i dette arbeidet.
Kontrollutvalget oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten fra
forvaltningsrevisjon, og tar tilbakemeldingen til orientering.
Komunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling enstemmig 10.12.2018.
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Innherred Renovasjon IKS (selskapskontroll)
Rapport avlagt:

Oktober 2018

Problemstilling:
Renovasjonsgebyr:
- Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med selvkostprinsippet?
- Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune i IR?
Hytterenovasjon:
- Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om
hytterenovasjon?
Rapportens konklusjon:
Renovasjonsgebyr:
1. Når IR har valgt å ha ulike selvkostområder bør disse rapporteres fullt ut som
selvkostområder. Det betyr at grunnlaget for gebyrene på de ulike områdene bør
synliggjøres, samt at etterkalkylen må settes opp for de ulike selvkostområdene.
2. Det bør orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling. Selskapet må sikre at alle
kommuner får tilsendt etterkalkylene slik at disse kan legges i note i kommunenes
regnskap
3. IR bør informere om hvilke området av veilederen for beregning av kommunale
avfallsgeybr som ikke følges
Dispensasjon fra hytterenovasjon: Revisor anbefaler at selskapet utarbeider separate
søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr. Dette vil gjøre det enklere å
vurdere om søknaden skal behandles av selskapet eller av den enkelte kommune.
Revisors anbefalinger:
- Når IR har valgt å ha ulike selvkostområder, bør disse rapporteres fullt ut som
selvkostområder. Det betyr at grunnlaget for gebyrene på de ulike områdene bør
synliggjøres, samt at etterkalkylen må settes opp for de ulike selvkostområdene. Det bør
orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling. Selskapet må sikre at alle kommuner får
tilsendt etterkalkylene slik at disse kan legges i note i kommunens regnskap
- IR bør informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale
avfallsgebyr som ikke følges
- IR bør utarbeide separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 04.02.19 sak 04/19:
Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for
kommunestyret med følgende innstilling:
1.Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
a. Ber rådmannen om å
· påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
· Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike
selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike
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·
·
·

selvkostområdene synliggjøres
Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike
selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for
kostnadsfordeling til kommunen
Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning
av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak
og reduksjon av gebyr.

2.Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av
vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
3.Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste rullering
av eierskapsmeldingen.
Kommunestyrets vedtak 25.02.2019, sak 11/2019:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
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Plan- og byggesaksbehandling
Rapport avlagt:

April 2019

Problemstilling:

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

Rapportens konklusjon:
Selv om det langt på vei er utviklet system og rutiner for å til en forsvarlig saksbehandling på
plan- og byggesaksområdet, er det svakheter i saksbehandlingen og nødvendige
arbeidsoppgaver settes på vent på grunn av det som beskrives som mangel på kapasitet og
ressurser. Revisor har inntrykk av at det er behov for at ledelsen, i dialog med ansatte,
gjennomgår omfanget av arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser og gjør vurderinger av
hva som skal prioriteres og som eventuelt mangler av ressurser.
Revisors anbefalinger:
Revisor anbefaler rådmannen å følge opp følgende sju punkter:
· Mangelfull oversikt over og utnytting av kapasitet til målrettet og forsvarlig plan- og
byggesaksbehandling
· Lite målrettet kompetanseutvikling
· Malene innafor arealplanområdet er ikke revidert på en stund
· Mangelfull dialog mellom ledelse og ansatte innafor plan- og byggesaksbehandling
· Systemfeil i saksbehandlingssystemet når det gjelder mottak og kategorisering av
søknader
· Manglende systematisk ulovlighetsoppfølging innafor byggsak
· Uklarheter rundt roller knyttet til salg av kommunal eiendom og forvaltningsrolle
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 27.05.19, sak 20/19:
1.Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling til
orientering.
2.Kommunestyret ber om at rådmannen:
·
·
·
·
·

Iverksetter tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling
Utarbeider plan for målrettet kompetanseutvikling
Iverksetter tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse, ansatte og brukere
innafor plan- og byggesak
Forbedrer saksbehandlingen når det gjelder mottak og kategorisering av
søknader
Utarbeider plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggesak

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen 15.01.2020.
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Kommunestyrets vedtak 17.06.19, sak 45/19:
1.Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling til
orientering.
2.Kommunestyret ber om at rådmannen:
·
·
·
·
·

Iverksetter tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling
Utarbeider plan for målrettet kompetanseutvikling
Iverksetter tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse, ansatte og brukere
innafor plan- og byggesak
Forbedrer saksbehandlingen når det gjelder mottak og kategorisering av
søknader
Utarbeider plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggesak

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen 15.01.2020.
4.Rådmannen bes opprette en brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak for å
kartlegge brukernes innspill til forbedring, og dermed få et grunnlag for et langsiktig og
målrettet forbedringsarbeid innenfor feltet.
Rådmannen bes utarbeide en oversikt over gjeldende frister for behandling av saker, jfr.
gjeldende lovverk, som sikrer en felles forståelse blant ansatte, brukere og politikere i Malvik
kommune om hva som til enhver tid er gjeldende krav til virksomheten.
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Forvaltningsrevisjon - valg av tema
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/119 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema saksbehandling og
internkontroll i barnevernet.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en plan for undersøkelsen i
kontrollutvalgets møte 28.10.19.
Vedlegg
Utdrag fra planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020
Saksutredning
Kontrollutvalget har til gode revisjonsressurser i år og bør derfor bestille en
revisjonsundersøkelse. Hvis ressursen ikke bestilles nå kan det være vanskelig å få brukt
den før årsskiftet , den vil da være tapt.
De to utgående planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er delvis gjennomført.
Utdrag av planene følger vedlagt. Tema for undersøkelsene som gjenstår:
Selskapskontroll av Trøndelag brann og redning
Økonomistyring
Avvikshåndtering
Avlastningstilbudet til barn og unge
Saksbehandling og internkontroll i barnevernet
Overholder Malvik kommune arbeidsmiljøloven?
Sekretariatet vurderer de gjenstående undersøkelsene slik:
- Selskapskontroll av Trøndelag brann og redning kan det være aktuelt i flere
kommuner, den kan eventuelt gjennomføres i fellesskap med flere eiere. I så fall
vil det være en noe mer tidkrevende prosess å gjøre bestillingen. Sekretariatet
anbefaler derfor at kontrollutvalget avventer selskapskontrollen inntil videre.
- Undersøkelsen om økonomistyring framstår som uaktuell, fordi administrasjonen
har fått økonomien under kontroll.
- Når det gjelder avvikshåndtering kan det være interessant å undersøke om
systemet fungerer. Forvaltningsrevisjoner i andre kommuner viser at flere av
kommunene som har systemer for avviksregistrering ikke lykkes med innføringen.
Sekretariatet mener likevel at dette kan være tema for en orientering fra
rådmannen i første omgang. Kontrollutvalget kan deretter ta stilling til om det vil
bestille en forvaltningsrevisjon. Det blir i så fall en oppgave for det nye
kontrollutvalget.
- Kommunen har jobbet med en utredning om avlastningstilbudet for barn og unge.
Ifølge årsmelding for 2018 ble utredningen forsinket. Sekretariatet anbefaler at det
nye kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for utredningen og for
avlastningstilbudet til barn og unge. Utvalget kan deretter ta stilling til om det er
behov for en forvaltningsrevisjon.
- Arbeidsmiljøloven kan være utfordrende for mange offentlige virksomheter der det
er turnusordninger, for eksempel i helse- og sosialtjenestene. Arbeidstilsynet har
et ansvar for å føre tilsyn på området. Sekretariatet anbefaler derfor at det nye
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-

kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status før det eventuelt bestiller en
forvaltningsrevisjon.
I forbindelse med valg av tema for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte
20.08.18, holdt kontrollutvalget avstemming blant de resterende undersøkelsene i
plan for forvaltningsrevisjon. Avvikshåndtering falt da mot barnevern med 2 mot 3
stemmer. Barnevern falt deretter mot ARESAM med 2 mot 3 stemmer. Utvalget
bestilte dermed forvaltningsrevisjon av ARESAM (rapport behandlet i
kommunestyret 17.06.2019). Gitt interessen for barnevern ved forrige bestilling
har sekretariatet tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget ønsker å bestille en
forvaltningsrevisjon av barnevernet.

I møte 06.05.19 fikk kontrollutvalget en grundig orientering fra rådmannen om barnevernets
arbeid for å sikre god kvalitet på tjenestene i kommunen. Det kan likevel være aktuelt med
en forvaltningsrevisjon av barnevernet. Barnevernet leverer tjenester med høy vesentlighet
og det er viktig at tjenesten holder tilfredsstillende kvalitet. KOSTRA-statistikken for 2018
viser følgende:
- I 2018 brøt barnevernet undersøkelsesfristen innen tre måneder etter mottatt
melding i 16 prosent av sakene.
- Medarbeiderne i barnevernet i Malvik kommune undersøker vesentlig flere saker
per ansatt enn medarbeidere i sammenlignbare kommuner.
- Utgiftene til barnevernet i Malvik kommune pr. innbygger lå betydelig under
utgiftene til sammenlignbare kommuner i Trøndelag; Verdal, Levanger og Ørland.
Statistikken indikerer at barnevernet er et risikoområde. I plan for forvaltningsrevisjon står
dette om mulig innretning av en slik undersøkelse:
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.

Barnevernet er en sterkt lovregulert tjeneste. Loven pålegger blant annet barnevernet å ha
internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene i samsvar med loven.
Internkontrollen skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter blir planlagt, organisert, utført og
vedlikeholdt i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester".
Internkontrollen er med andre ord en forutsetning for at barneverntjenesten skal fungere slik
den er tenkt. Et forvaltningsrevisjon av barnevernet bør derfor gi svar på om barnevernet har
en fungerende internkontroll og kvittere ut andre lovkrav til rammene for tjenesten.
Kontrollutvalget må ta stilling til hvilket prosjekt det ønsker å bestille, slik at revisor kan legge
fram en plan for undersøkelsen i neste møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av
saksbehandling og internkontroll i barnevernet.
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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.
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3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
1. Eierstyring
Oppfølging av eierstyringen kommer innenfor den obligatoriske selskapskontrollen og må
gjennomføres i valgperioden. Her følger en opp praktiseringen av kommunens eierstyring. Denne
kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper. Kontrollutvalget har bestilt rapport om
kommunens eierskapskapskontroll og vil behandle denne i første møte i 2017. Obligatorisk
eierskapskontroll er da gjennomført i valgperioden og eventuell ny oppfølging vil neppe bli
gjennomført i planperioden 2017-2018, dersom eierstyringen fungerer.
2. Kontroll av utvalgte selskaper, i prioritert rekkefølge
Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere er det hensiktsmessig å søke å
gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter
prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av
kontrollutvalgene i andre eierkommuner. Signaler fra andre kontrollutvalg har aktualisert å gi rom for
å delta i en eventuell kontroll i forhold til interkommunale selskaper.

Prioritering
1.

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

Involverte selskaper9
Innherred Renovasjon IKS

2.

Trøndelag brann og
redningstjeneste IKS

Trøndelag brann og
redningstjeneste IKS

1.

Oppfølging av Malvik
kommunes eierstyring

Vurderes av kontrollutvalget.

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

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

9

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

10

Kontrollutvalgets møte 16.9.2019

Side 40 av 80

IKS som revisjonsselskap. I en eventuell kontroll i forhold til dette selskapet kan det bli behov for
avklaring av om kontrollen skal gjennomføres i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS og
KomRev Trøndelag IKS. Revisjonsselskapene vil trolig være fusjonert fra 1.1.18.
3.1.2 Trøndelag brann og redningstjeneste IKS
Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer selskapet en beskjeden investering for
Malvik kommune, men er svært viktig. Selskapet yter samfunnskritiske tjenester på vegne av
kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig vesentlighet.
Dette er også et prosjekt det antagelig bare vil være aktuelt å sette i gang dersom flere eiere, og da
særlig Trondheim kommune, prioriterer dette. Trondheim kommunerevisjon gjennomførte en
selskapskontroll i selskapet i 2012. Det er viktig at kontrollutvalget i tilknytning til en eventuell
bestilling har en dialog med kommunen. Kommunens eierandel i selskapet er på 6,5%.
3.1.3 System og praksis for eierstyring
Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget er kjent med at Malvik
kommune har vedtatt eierstrategi og eierskapsmeldinger for enkelte selskap. Kontrollen kan blant
annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Det vil neppe bli aktuelt å
bestille eierskapsoppfølging i planperioden, dersom revisjonsrapport om eierstyring som leveres per
31.12.16 viser at oppfølgingen nå er bedret fra kontrollene som ble gjennomført i 2013-2014.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/173 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Tillbakemelding fra Revisjon Midt-Norge på årsrevisjon 2018
Tilbakemelding til Revisjon Midt-Norge SA etter årsrevisjon 2018
Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget
Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen
Skjerpet krav om langsiktighet
Tilsyn Malvik kommune
Tilbakemelding på egenvurdering om bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven
Vedtak KST 170619
Svar - Vedtak om pålegg - Tilsyn
Tilsyn Malvik
Tilsyn Malvik_
Brev til kommuner og fylkeskommuner ifm valg av kontrollutvalg 2019
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Tilbakemelding fra Revisjon Midt-Norge til Malvik kommune etter årsrevisjon 2018
2. Svar fra Malvik kommune til Revisjon Midt-Norge på tilbakemelding etter årsrevisjon
2018
3. Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter i
arbeidsmiljøutvalget.
4. Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert.
5. Økonomireglene i ny kommunelov videreføres i hovedsak. Det blir noen endringer som
støtter opp under en mer langsiktig forvaltning.
6. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Malvik kommunes arbeid for å forebygge at
arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering for asbest. Kommunen har fått
frist til å etterkomme pålegg.
7. Tilbakemelding på egenvurdering om bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven
8. Vedtak i kommunestyret 17.06.19 i sak om rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og
byggesaksbehandling
9. Svar fra kommunen til Arbeidstilsynet etter pålegg
10. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – vedtak om pålegg og frist for tilbakemelding - asbest
11. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – vedtak om pålegg og frist for tilbakemelding – vold og trussel
om vold – opplæring
12. Brev fra FKT om valg av nye kontrollutvalg
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Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Hommelvik 31.05.2019

Svar på tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2018
Innkjøpsområdet
Kommunen har gjort noen endringer når det gjelder anskaffelse av vintervedlikehold av kommunale
veier og vikartjenester innenfor rammeområdet Helse. Det er startet en anskaffelsesprosess for
vintervedlikehold av kommunale veier. Dette inkluderer planlegging av konkurranse inkludert
kontraktstrategi. Dette vil føre til at det publiseres invitasjon til tilbudskonkurranse på Doffin og at
kontraktene tildeles etter de kriterier som er satt i anskaffelsesdokumentene. Kommunen har tatt i
bruk elektronisk fagsystem for anskaffelser og dette innebærer blant annet at lovpålagt
dokumentasjon som kreves for offentlige anskaffelser blir ivaretatt automatisk. Når det gjelder
vikartjenester innenfor rammeområdet Helse så er det satt i gang en anskaffelsesprosess jfr lov og
forskrift om offentlige anskaffelser for å få på plass en rammeavtale som dekker kommunens behov.
Kommunen planlegger å ha en rammeavtale klar første kvartal 2020.
Kommunen har utarbeidet regler, rutiner og maler som skal brukes for å dokumentere de valg og
vurderinger som gjøres i forbindelse med anskaffelser. Det nasjonale regelverket setter også klare
krav til dokumentasjon. Alt dette ligger tilgjengelig for virksomhetene i kommunen, blant annet
gjennom kommunen sitt intranett. Det vil bli foretatt en gjennomgang og en oppfriskning av disse
for å sikre at de blir fulgt. Dette ser vi på som en oppgave det er behov for å repetere jevnlig blant
annet i felles møter med virksomhetslederne for å beholde nødvendig fokus på eksisterende rutiner
og regelverk.
Når det gjelder punktet angående levetid på gatelys og busskur som er lagt inn i gruppen med en
levetid på 40 år, så er vi enig i at dette må antas å tilhøre en kortere avskrivningsperiode.
Før avskriving 2019 gjøres i starten av desember, så endres objekt 4254 – Busskur til gruppe 2 (maks
10 år) og resterende som gjelder gatelys til gruppe 3 (maks 20 år).
Lønn
Det er bra at det ikke er avdekket feil eller avvik på området. Vi vil se nærmere på våre rutiner for å
vurdere om det skal gis skriftlige tilbakemeldinger til lønnskontoret for gjennomført kontroll.
Finans
Feilføringen er for mye ført renteinntekter på ca. kr. 540.000,- er korrigert og utført i bilag 120162/19
i periode 4.
Utlån til Malvik kirkelig fellesråd ble i 2018 formalisert med et gjeldsbrev datert 02.01.2018, og
regnskapsføringen ble da korrigert til å stemme med de faktiske forhold.
Inntekter
Kommunen vil korrigere avsetningen på avløpsområdet i 2019, slik at det blir skilt mellom slam- og
avløpsfond.
Regnskapsoppstillinger og budsjett
Når det gjelder budsjettering av prosjekter som har et netto budsjett på null, så har vi i de siste årene
rettet opp en del av tidligere praksis knyttet til dette. Men det gjenstår fremdeles noe, og i første
tertialrapport så retter vi opp forhold i investeringsbudsjettet, slik at både utgifter og inntekter
budsjetters med reelle størrelser, selv om netto resultatet går i null.
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Med Hilsen
Einar Spjøtvoll
Økonomisjef
Malvik kommune
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Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget?
Kommunal Rapport 03.06.2019

Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men
en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter
i arbeidsmiljøutvalget, mener Jan Fridthjof Bernt
Spørsmål 1: Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det
kommunale arbeidsmiljøutvalget?
Svar: Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg opprettet i medhold av arbeidsmiljøloven
kapittel 7, med like mange representanter for de tilsatte. Utvalget skal virke for
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 7–2 nr. 1). Det er et tilsynsorgan som skal påse
at arbeidsgiver – altså her kommunen – oppfyller sine plikter etter
arbeidsmiljøloven. Det kan gi kommunen pålegg om å iverksette ulike tiltak til
utbedring av arbeidsmiljøet (§ 7–2 nr. 5). Det er ikke en del av kommunens eget
forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, og kan derfor ikke ses
som et organ for kommunen, slik forvaltningsloven krever for at den skal gjelde.
Men reglene om inhabilitet i denne loven gjelder for kommunens representanter.
Det følger av § 10 der det fastslås at «bestemmelsene i kapitlet her [gjelder]
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et
forvaltningsorgan». Kommunens representanter i utvalget må klart nok gå inn
under denne regelen.
I forvaltningsloven § 6 andre avsnitt er det er regel om inhabilitet for den som
går inn under loven hvis «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet». Det betyr at hvis noen av disse har tilknytning til
saken som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget eller har ansvar for
behandlingen av saken i kommunen når det er klaget over dette, må hun fratre
utvalget når det behandler denne saken.
Spørsmål 2: Er det i tråd med god forvaltningsskikk at de som eventuelt skal
evalueres i en sak om arbeidsmiljøet, selv er saksforberedende instans i utvalget
som skal beslutte om de skal evalueres?
Svar: Reglene i forvaltningsloven § 6 om inhabilitet gjelder ikke bare for dem
som treffer avgjørelse, men for enhver som er med på «å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse». Personer som varslet er rettet mot, vil derfor
være inhabile. Det samme gjelder de som har medvirket ved administrasjonens
saksbehandling av varslet, hvis det nå klages over denne. Ansvaret for
saksforberedelsen må da flyttes til andre i eller utenfor
kommuneadministrasjonen. Hvis det er tale om et sterkt konfliktfylt forhold der
den øverste kommunale ledelse har et ansvar, kan det uansett være grunn til å
overveie å legge oppgaven med å forberede saken til en uavhengig instans
utenfor kommunen, selv om ikke klagen er rettet mot rådmann eller etatssjef.
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Når kommunestyret er konstituert, har det
overtatt styringen
Kommunal Rapport 27.05 2019

Hva slags saker kan det nyvalgte kommunestyret i en sammenslåingskommune
fatte vedtak om i perioden fra konstituering og fram til
sammenslåingstidspunktet?
Som regel vil man vel ikke ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat i en
sammenslåingskommune før årsskiftet nærmer seg. Men noen rettslig
begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette ikke, forklarer
Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: I lovkommentarene (Gyldendal Rettsdata) til inndelingslova har du
i note 213 skrevet følgende: «kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon fra
konstitueringen (kommunelovens. § 17 nr. 3 første punktum), men kan bare
treffe materielle vedtak med virkning fra sammenslåingen er gjennomført …»
Mitt spørsmål er om du med dette har ment at
kommunestyret førsammenslåingstidspunktet kan treffe materielle vedtak, men
hvor man sier at virkningstidspunktet for vedtaket blir etter sammenslåing, eller
om det først er ettersammenslåingstidspunktet det kan treffes materielle vedtak
som da har virkning.
Jeg forstår merknadene til § 27 i Ot.prp.nr 41 (2000–2001) side 83 slik at
kommunestyret etter konstituering og fram til sammenslåing ikke (foruten
vedtak om budsjett og godkjenning av regnskap) er forutsatt å treffe materielle
vedtak før det nye rettssubjektet oppstår (som skjer etter sammenslåing), men
finner dette ikke helt klart.
Konkret gjelder dette et spørsmål om det konstituerte kommunestyret kan vedta
et planprogram for ny kommune før sammenslåingstidspunktet, hvor man sier at
vedtaket skal ha virkning fra sammenslåingstidspunktet, men spørsmålet vil jo
være generelt.
SVAR: Jeg går ut fra at du sikter til følgende i Ot.prp. 41: «Ei samanslåing vil
normalt bli sett i verk ved eit årsskifte. Dette inneber at det nyvalte
kommunestyret eller fylkestinget ikkje har ei fullstendig oppgåveportefølje dei
første to månadene. Før årsskiftet skal det treffe vedtak om budsjett for det
første driftsåret. Det skal også godkjenne rekneskapane for det siste driftsåret i
dei gamle kommunane eller fylkeskommunane.»
Jeg mener dette må leses som en beskrivelse av det som ofte er den faktiske
situasjon før den nye kommunen har fått etablert seg. Som regel vil man vel ikke
ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat før årsskiftet nærmer seg. Men
noen rettslig begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette
ikke.
Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen, på linje med andre
nyvalgte kommunestyrer, jf. kommunelovens. 2018 § 7–1 fjerde avsnitt:
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«Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i
funksjon fra det konstituerende møtet».
Hvis ikke det gjaldt, ville kommunen vært uten noe ansvarlig styringsorgan fram
til årsskiftet, se § 26, siste avsnitt: «Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut
når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglane i § 27.»
Den nye kommunen bør jo være mest mulig operativ fra årsskiftet, og da er det
det nye kommunestyrets oppgave å vurdere hvilke saker det har tilstrekkelig
grunnlag for å treffe vedtak om allerede nå.
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Skjerpet krav om langsiktighet
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Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for
økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over
tid.
Hvordan den nye kommuneloven påvirker økonomiforvaltningen i KommuneNorge var et av temaene under årets Kommuneøkonomikonferanse (KOMØK).
Økonomibestemmelsene i loven handler om å trygge det økonomiske grunnlaget
for velferden, fastslår Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet
(KMD).
Brorparten videreføres
Devik opplyser at da kommunelovutvalget begynte å jobbe med
økonomibestemmelsene i 2013, konkluderte utvalget med at reglene i dagens lov
i all hovedsak er gode. Det utvalget imidlertid så, var at loven manglet
bestemmelser som bidrar til en mer langsiktig økonomisk styring. Og at loven
ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at det tas tidlige grep i de tilfellene der pilene
peker nedover.
Det lovutvalget foreslo er at økonomireglene i dagens kommunelov i all hovedsak
videreføres. Samtidig foreslo utvalget en rekke viktige, enkeltstående endringer i
kommunelovbestemmelsene. Det handler om endringer som skal støtte opp
under en mer langsiktig forvaltning, forteller Devik.
Med den nye loven må kommunene ta stilling til hva driftsresultat, gjeldsgrad og
disposisjonsfond bør være, for å sikre det økonomiske handlingsrommet over tid.
Noen steder vil det være vanskeligere enn andre å etablere dette i praksis,
medgir Devik.
Tettere oppfølging
Den nye loven innebærer tettere oppfølging av merforbruk, med mulighet for
budsjettjusteringer underveis i året. I praksis medfører dette at hvis regnskapet
avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå endringer i åres
budsjett. Hvis regnskapet vedtas med merforbruk, må kommunestyret angi
hvordan merforbruket skal dekkes inn. I tillegg legges det klarere føringer for
bruk av disposisjonsfondet.
Det nye regelverket vil medføre at dersom det oppstår et merforbruk i 2020, skal
dette merforbruket ved regnskapsavslutningen reduseres så mye som mulig ved
å bruke midler på disposisjonsfondet.
Med dagens regler kan merforbruk fremføres uten at disposisjonsfondet røres.
Nye krav til årsberetning
Når den nye loven trer i kraft stilles det også nye krav til innholdet i
årsberetningen. Kommunene må ikke bare gjøre rede for årsakene til vesentlige
budsjettavvik. De skal og gjøre rede for om den økonomiske handleevnen over
tid ivaretas. Og om det er vesentlige avvik fra premissene for bevilgningene, det
vil si om pengene er brukt til noe annet enn kommunestyret forutsatte.
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De nye økonomibestemmelsene trer i kraft fra 1. januar 2020. Budsjett- og
regnskapsforskriften skal etter planen legges fram før sommeren. Øvrige
forskrifter kommer til høsten.
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TILSYNSRAPPORT - MALVIK KOMMUNE |
971035560
Vi viser til tilsyn med:
 MALVIK KOMMUNE | orgnr 971035560
Vi viser også til kommunens tilbakemelding 29.04.2019 og 15.05.2019.

Hensikten med tilsynet
Hensikten med dette postale tilsynet var å bidra til at kommunen arbeider systematisk for å forebygge at
både egne og andre virksomheters arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering for asbestfibre.
Vi etterspurte opplysninger om:
1. hvordan kommunen som arbeidsgiver og utleier sikrer at vanlig drift og vedlikehold i egne bygg
og ledningsnett ikke medfører eksponering for asbestfibre.
2. hvordan kommunen som byggherre planlegger og følger opp rive- og rehabiliteringsprosjekter
der asbest kan forekomme.

Oppsummering av tilsynet
Vi har vurdert de skriftlige opplysningene vi mottok fra dere. Vi har følgende kommentarer og
anbefalinger til de svarene dere ga. Vi fant at det på to punkt er grunn til å gi dere et varsel om pålegg.
1. Oversikt over risikobygg og forekomst av asbest
Kommunen opplyste om at det finnes en oversikt over bygg som er bygd før 1985 i
internkontrollsystemet IK Bygg, men at bygningene ikke er kartlagt og eventuelle asbestforekomster ikke
er dokumentert. Kommunen opplyser videre at det er digitale kart over hele ledningsnettet, slik at det
skal være lett å se ut i fra disse, hvor asbestholdige sementrør er.
Regelverket har ikke et generelt krav om å kartlegge asbest med mindre asbestfiber kan frigjøres og
utgjøre en risiko. Så lenge de asbestholdige materialene er uskadet og i ro, utgjør de ingen risiko for
eksponering. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at dere kartlegger alle bygg fra før 1985 for asbest, selv
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om det ikke er planlagt arbeid i disse byggene nå. En slik oversikt vil bedre kunne forebygge hendelser
med eksponering for asbest. Dette gjelder både egne ansatte og andre som bruker eller gjør arbeid på
bygget.
Uhell med inngrep i asbestholdig materiale fører til økt risiko for negative helseeffekter. Selv om økt
risiko i de fleste tilfeller er liten er slike hendelser ofte forbundet med overdreven frykt for sykdom, noe
som i seg selv oppleves som en belastning for den det gjelder. Slike uhell vil også kunne få betydelige
økonomiske konsekvenser for kommunen, siden det koster å stenge lokaler og sanere forurenset
område
Ved en kartlegging er det viktig å involvere personell som er bygningskyndige og har kompetanse på å
kartlegge asbest. Dette kan være egne ansatte eller innleid kompetanse. Det er naturlig at vaktmestere
som kjenner byggene godt deltar.
Hvis dere finner asbest
Funn av asbest i denne kartleggingen skal merkes tydelig på funnstedet og/eller på byggtegninger eller i
byggbeskrivelser.
Fordi tilstanden til de bygningsdelene som inneholder asbest over tid kan forverres , bør dere ha en plan
for årlig inspeksjon og risikovurdering av de kartlagte forekomstene. En enkel risikovurdering kan være å
registrere forekomstene i tre kategorier:
Risikoklasse A – stor risiko for spredning av asbestfiber
Risikoklasse B – liten risiko for spredning av asbestfiber
Risikoklasse C – ingen risiko for spredning av asbestfiber
Risikovurderingen følges opp med en handlingsplan med tilpassede tiltak. Tiltakene kan være alt fra
strakstiltak med avstengning og sanering, til at ingen tiltak er nødvendig nå.
2. Informasjon til vaktmestere, drifts- og vedlikeholdspersonell og andre nøkkelpersoner
Kommunen har opplyst om at de fleste driftsansatte har erfaring som håndverkere og kjenner til
problematikken, og at det derfor ikke er gitt informasjon og opplæring om kjennskap til asbest.
Arbeidstilsynets erfaring er at kjennskapen til asbest er som oftest begrenset, selv for erfarne
håndverkere.
Arbeidstilsynet varsler pålegg på dette punktet. Se begrunnelse og anbefalinger under.
Det er i de fleste tilfeller ikke mulig å kartlegge asbest kun ut fra en visuell inspeksjon. Ofte er omfanget
av forekomsten også større enn først antatt ved en visuell inspeksjon. Nødvendig informasjon til driftsog vedlikeholdspersonell om hvor det er eller kan være asbest, vil kunne forebygge eksponering av
asbestfiber. Det gjelder både for egne ansatte og brukere av byggene.
Arbeidstilsynet anbefaler også at aktuelle ledere i kommunen med ansvar for bestilling av
bygningsmessige arbeider, får nødvendig kjennskap til hvor asbest forekommer eller kan forekomme i
kommunens bygg og installasjoner. Aktuelle ledere kan for eksempel være ledere for drift- og
vedlikehold, riving- og rehabiliteringsprosjekter, IKT-arbeider og vann- og avløpsarbeid.
Det er viktig at den som forestår informasjon og opplæring har nødvendig kompetanse. De fleste
kommuner har ikke slik kompetanse selv. Det finnes i dag noen tilbydere av kunnskaps- og
kjennskapskurs om asbest. Noen asbestsaneringsfirma tilbyr også dette, og flere kan være interessert i å
tilby tilpassede kurs på forespørsel.

Kontrollutvalgets møte 16.9.2019

Side 55 av 80

2

VÅR REFERANSE

2019/19158

3. Skriftlige rutiner for å kartlegge eventuell forekomst av asbest forut for oppdrag
Kommune har opplyst at FDV Kommunalteknikk har allerede kartlegt sitt nesttverk. De har også
utarbeidet en prosedyre for arbeid ved asbestholdige sementrør, hvor det kommer frem at lovverket
krever at de som skal arbeide på asbestholige sementrør skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Rutinen var
også vedlagt brev av 29.04.2019. Kommunens avdeling for eiendomsservice vedlikehold har ikke
utarbeidet en slik prosedyre, det stilles kun krav til at leverandørene kan dokumentere sitt HMS-system.
Arbeidstilsynet varsler pålegg på dette punktet. Se begrunnelse og anbefalinger under.
4. Bruk av virksomheter med tillatelse til å arbeide med asbest
Kommunen har opplyst om at det er for FDV Kommunalteknikk er en del av prosedyren. Kommunens
Eiendomsservice vedlikehold opplyser at entreprenørene som er involvert i oppdrag der det kan
forekommeasbest, sørger for nødvendig prøvetaking og forskriftsmessig sanering av asbestholdige
elementer. Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene på ser at entreprenøren overholder lover og
forskrifter.
5. Informasjon til leietakere i risikobygg
Kommunen har opplyst at leietakerne i bygg oppført før 1985 får ingen informasjon om eventuell
forekomst av asbestholdige materialer.
I tilfeller der leietakere kan utføre mindre arbeider, som oppsetting av hyller, veggfaste skap, lamper og
så videre, er det viktig at kommunen (som utleier) informerer om mulig asbestholdige materialer og
faren ved dette. Dette gjelder for bygg oppført før 1985 og i tilfeller der asbest på forhånd ikke er
kartlagt og tydelig merket på stedet.
6. Informasjon om asbest i større rive- og rehabiliteringsprosjekter mm
Kommunen har opplyst at risiko for asbest beskrives i prosjekter der dette er relevant. og at dette blir
som regel ivaretatt av det firma som er rådgivende ingeniør for prosjektet.
I rive- og rehabiliteringsprosjekter og andre prosjekter som medfører inngrep i bygg oppført før 1985,
må byggherren alltid regne med at det kan være asbestholdige materialer i bygget. Dette kan være både
synlige og skjulte forekomster.
Kommunen må innarbeide informasjon om asbest i anbudsdokumenter og i planer for sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø (SHA-planer). Ikke alle miljøkartleggere har spisskompetanse på asbest. Derfor må
kommunen også sikre at miljøkartleggere har god kompetanse på kartlegging av asbest og vurdering av
tilstanden på det asbestholdige materialet.
SHA-planen (sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplanen) må bygge på risikovurderinger, og kommunen
som byggherre må tilpasse den til det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet. Planen må blant annet
inneholde en fremdriftsplan som beskriver hvem som skal fjerne asbestholdige materialer, og når og
hvordan materialene skal fjernes og håndteres. Planen må også ta hensyn til samordning av de
forskjellige arbeidsoperasjonene. All sanering av asbestholdige materialer skal foregå adskilt fra annen
aktivitet i virksomheten.
Det er svært viktig at kommunen som byggherre stiller krav til etterkontroll av arbeidet før andre
entreprenører får tilgang til det asbestsanerte området. SHA-planene bør også ta hensyn til at
saneringsfirmaet i god tid skal sende obligatorisk melding om arbeidet til Arbeidstilsynet. Se
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/krav-om-tillatelse-for-arbeid-med-asbest/
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Kartlegging av asbest ved større rivnings- og rehabiliteringsprosjekter bør gjennomføres i tre faser:
 Kartlegging når bygget er i bruk.
 Kartlegging av skjulte kilder når bygget er tomt.
 Kartlegging i starten av rivearbeider for å avdekke asbest som først da kan komme til syne.
Dersom kommunen har gjennomført en kartlegging når bygget er i bruk, må kommunen følge den opp
med en ny kartlegging når bygget er tomt. Det er først da det kan gjøres større inngrep for å avdekke
eventuelle skjulte, innebygde asbestholdige materialer. Også i oppstarten av selve rivefasen bør
kommunen sørge for en ny kartlegging som kan avdekke ytterligere forekomster. Når det er påkrevd
med kartlegging i flere faser, må dette framkomme av miljøsaneringsrapporten og byggherre må sørge
for at det blir utført. Dersom riveentreprenøren selv ikke har kompetanse på kartlegging og prøvetaking
av asbest, må byggherren sørge for at det i prosjektet blir etablert løpende kontakt med firma som har
slik kompetanse.
Kommunen kan og bør stille krav til kvaliteten på en miljøsaneringsrapport.
Noen nyttige kilder til informasjon
Noen kilder til nyttig informasjon om asbest:
•
Asbesthåndboka av Evje, Mejdell, Johansen og Tesli, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag, 3. utgave
2017. Boka inneholder en helhetlig oversikt over asbestproblematikken, og har blant annet eksempler på
hvor asbest kan forekomme, risikovurderinger, fremgangsmåte og oppfølging av et kartleggingsprosjekt.
•

Byggforskblad 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning, av Sintef Byggforsk.

•
annet

Arbeidstilsynets nettsider om asbest: www.arbeidstilsynet.no/ asbest/. Her finner dere blant

 eksempler på hvor asbest kan forekomme
 lenke til en nyttig asbestguide utarbeidet av det danske Arbejdstilsynet
 en søkbar oversikt over hvilke virksomheter som til enhver tid har gyldig tillatelse til å arbeide
med asbest

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding
senest 02.07.2019. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Asbest - informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid)
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber,
får nødvendig informasjon og opplæring.
Følgende forhold ligger til grunn:
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Kommunen har opplyst om at de fleste driftsansatte har erfaring som håndverkere og kjenner til
problematikken, og at det derfor ikke er gitt informasjon og opplæring om kjennskap til asbest.
Arbeidstilsynets erfaring er at kjennskapen til asbest er som oftest begrenset, selv for erfarne
håndverkere.
Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 12.09.2019 ha mottatt:
 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig informasjon
om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan forekomme i den type bygg og
installasjoner som kommunen eier.
 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon om hvilke
rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.
 Beskrivelse av hvordan det er gitt informasjon til vaktmestere og annet nøkkelpersonell om
mulige helseeffekter ved innånding av asbestholdig støv.
 Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon.
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.
Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får informasjon og opplæring om farlige
kjemikalier som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen.
Arbeidstilsynet anbefaler at også aktuelle ledere i kommunen med ansvar for bestilling av
bygningsmessige arbeider, får nødvendig kjennskap til hvor asbest forekommer og/eller typisk kan
forekomme i bygg og andre installasjoner som kommunen har ansvaret for. Eksempel på slike ledere er
ledere for drift og vedlikehold, riving- og rehabiliteringsprosjekter, it-arbeidere og vann -og
avløpsarbeidere.
Det er viktig at den som gir informasjon og opplæring har nødvendig kompetanse, noe de fleste
kommuner ikke har selv.
Det finnes i dag noen tilbydere av kunnskaps- og kjennskapskurs om asbest. Noen asbestsaneringsfirma
tilbyr dette, og flere kan være interessert i å tilby tilpassede kurs på forespørsel.
Det vises også til avsnittet "Noen nyttige kilder til informasjon".
Det vises videre til Arbeidstilsynets nettsider om asbest:
www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/ med noen eksempler på hvor asbest kan forekomme
og med lenke til en nyttig asbestguide utarbeidet av det danske Arbejdstilsynet.

Pålegg - Asbest - rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold
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Arbeidsgiver skal utarbeide skriftlig rutine som sikrer at det ved oppdragsforhold som kan medføre
inngrep i asbestholdig materiale, gjøres nødvendige kartlegginger av mulig asbestforekomst før arbeidet
igangsettes. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
Følgende forhold ligger til grunn:
Det er ikke dokumentert skriftlige rutiner ved bestilling av oppdrag som spesifikt omhandler asbest.
Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 2-2 første ledd, forskrift
om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 5 andre
ledd nr. 7 og 6 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 12.09.2019 ha mottatt:
 Kopi av den skriftlige rutinen
 Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
Om regelverket
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.
Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av rutinen.
Arbeidsgiver skal sørge for å kartlegge og dokumentere forekomst av kjemikalier, herunder støv med
asbestfiber, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal gjennomføre systematiske
tiltak som skal sikre at arbeidsmiljøregelverket etterleves. I mange tilfeller er det nødvendig å utarbeid
skriftlige rutiner som kan bidra til at nødvendige tiltak gjennomføres. I oppdragsforhold er det viktig at
asbestkartlegginger og iverksettelse av tiltak også sikrer at ikke bare oppdragsgivers egne, men også
andre virksomheters arbeidstakere sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. En skriftlig rutine vil kunne bidra til å
sikre at informasjon og opplæring gis, samt at de tiltak som er nødvendig iverksettes. Dersom dette ikke
gjøres, kan det bidra til at virksomheten sine egne og andre virksomheters arbeidstakere utsettes for
helsefarlig eksponering av asbest.

Gi informasjonen videre til hovedverneombudet
Hovedverneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som
arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til hovedverneombudet.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/19158.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Liv Engvik
tilsynsleder
(sign.)

Guro Rognstad
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Malvik kommune
Postboks 140
7551 HOMMELVIK

Vår dato:
18.12.2018

Vår ref.:
2018/6480

Deres dato:
07.11.2018

Deres ref.:
-

Tilbakemelding på egenvurdering om bruk av vilkår etter
sosialtjenesteloven
Fylkesmannen i Trøndelag viser til egenvurderingen deres i tilsyn om bruk av vilkår i
vedtak om økonomisk stønad, sendt til oss 07.11.2018.
Oppfølging av forbedringsområder
Dere har konkludert med at dere har en praksis som er i tråd med loven.
Fylkesmannen skal ikke overprøve vurderingen deres, med mindre vi oppdager
åpenbare lovbrudd i den innsendte vurderingen som dere ikke har påpekt selv.
Vi har ikke funnet åpenbare lovbrudd i dokumentasjonen dere har sendt oss. Det
betyr at tilsynet er avsluttet.
Dere har samtidig beskrevet enkelte områder der dere kan bli bedre. Fylkesmannen
oppfordrer dere til å følge opp disse funnene slik dere ellers jobber systematisk for å
forbedre kvaliteten i tjenestene deres (internkontrollen).
Annen informasjon
Fylkesmannen legger ved kopi av brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til
Fylkesmannen i Vestfold datert 21.11.2017, som vi omtalte under det
oppsummerende møtet 13.12.2018. Brevet utdyper hva som er rett forståelse av
forskjellen mellom vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 eller § 20 a og krav om
dokumentasjon.
Fylkesmannen henviste under det oppsummerende møtet også til informasjon i
forarbeidene til sosialtjenesteloven. Dette gjaldt en grundigere omtale av hva som
ligger i kriteriet «tungtveiende grunner» i sosialtjenesteloven § 20 a enn det som
fremgår av rundskriv Hovednr. 35. Omtalen finner dere i Prop. 13 L (2016-2017)
kapittel 2.4.3, som er tilgjengelig på Regjeringens nettsider.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Kontrollutvalgets
møte
Trondheim:
Prinsensgt
1 16.9.2019
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Daniel Bergamelli
Telefon: Side 61 av 80
73 19 93 38

Side 2 av 2

Fylkesmannen takker dere for at dere ville delta i tilsynet, og for at dere har gjort et
grundig arbeid som legger grunnlaget for å gi enda bedre tjenester til personer som
mottar sosiale tjenester. Vi takker også for konstruktive tilbakemeldinger om form og
innhold i tilsynet.
Ta gjerne kontakt hvis dere har noen andre innspill eller spørsmål i forbindelse med
dette tilsynet.

Med hilsen

Margrethe Taule (e.f.)

Daniel Bergamelli

seksjonsleder
Oppvekst- og velferdsavdelingen

seniorrådgiver
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1 Vilkår og dokumentasjon i sammenheng med sosialtjenesteloven
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Psykisk helsetjeneste og rus

ARBEIDSTILSYNET
Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Deres ref:

Vår ref:
2019/87-6

Saksbehandler:
Inger Haugsand

Dato:
26.06.2019

Svar - Vedtak om pålegg - Tilsyn
Deres ref. 2019/4411. Saksbehandler Margrethe M. Aune.
Det vises til brev fra Arbeidstilsynet datert 25.04.2019 med varsel om pålegg etter tilsyn i
virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus den 05.02.2019.
Virksomheten er gitt 4 pålegg med en frist for gjennomføring innen 28.06.2019.
1) Pålegg – Vold og trusler om vold og uheldige belastninger – kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan.
Virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus har gjennomført pålegget i samarbeid med Agenda
HMS v/Martin Mogensen. Virksomhetsleder, avdelingsledere, verneombud, tillitsvalgt og 2
øvrige ansatterepresentanter har deltatt i arbeidet. Arbeidstilsynets kartleggingsmal er benyttet
for å sikre at alle områder er kartlagt og vurdert i henhold til lov- og forskriftskrav.
Se vedlegg nr. 1:
«Kartlegging av risiko for vold, trussel om vold og uheldige psykiske belastninger i arbeidet».
Tidligere gjennomførte ROS-analyser i virksomheten inngår som grunnlag i kartleggingen.
Se vedlegg nr. 2 – 10:
«Risiko og sårbarhetsanalyser for virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus»:
Risiko-områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10.
Tilhørende sikkerhetsprosedyrer er samtidig gjennomgått og revidert.
Se vedlegg nr. 11 – 18:
«Psykisk helsetjeneste og rus. Prosedyrer HELSE, MILJØ OG SIKKERHET».
Det er i tillegg utarbeidet en rutine i forbindelse med alenearbeid.
Se vedlegg nr. 19:
«Alenearbeid i Rønningsveien 3 som kan medføre sikkerhetsrisiko for ansatte».
Postadresse
Stasjonsvegen 14, 7560 VIKHAMMER
E-post
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Stasjonsvegen 14
www.malvik.kommune.no
Kontrollutvalgets møte 16.9.2019

Telefon
73972000
Telefaks
73972001

Bank
4218.07.50309
Org.nr
971035560
Side 65 av 80

Malvik kommune, saksnr. 2019/87-6

Ytterligere risikoreduserende tiltak er vurdert, og vil bli gjennomført i som beskrevet og med de
frister som er fastsatt i høyre kolonne i kartleggingsskjemaet (vedlegg 1).
2) Pålegg – Vold og trussel om vold – opplæring
Den 11. og 12. september 2019 skal vi gjennomføre kurs for ansatte, «RESIMA – ressurser i
møte med aggresjon» v/Bjørn Petter Hanssen. Kurset skal gjennomføres i samarbeid med
Boveiledningstjenesten i Malvik kommune. Ansatte i Boveiledningstjenesten har tidligere deltatt
på dette kurset med noen av sine ansatte, og har gjennom dette fått lært opp egne ansatte som
viderefører teorikurs og øvelser i egen personalgruppe.
5 ansatte fra Psykisk helsetjeneste og rus og 10 ansatte fra Boveiledningstjenesten deltar på
kurset den 11. og 12. september. Deretter vil disse få i oppgave å avholde teorikurs og
gjennomføre øvelser for ansatte i egen virksomhet, og eventuelt også i et samarbeid på tvers av
virksomhetene. På denne måten kan vi legge inn regelmessig og systematisk opplæring på faste
tidspunkter som går igjen gjennom hele året. Våre 5 ansatte får i oppgave å være kursholdere, og
vil få mulighet til ytterligere opplæring for å kunne videreformidle kunnskap til kolleger. Kort
om formål, målgruppe og kursinnhold:
Se vedlegg nr. 20:
«RESIMA – ressurser i møte med aggresjon».
Virksomheten har i tillegg utarbeidet en foreløpig Kompetanse- og opplæringsplan gjeldende for
perioden fra 25. juni 2019 til 1. juli 2020. Der inngår flere opplæringstiltak innrettet mot å øke og
vedlikeholde personalets kompetanse i forebygging og håndtering av pasienter og brukere med
atferdsproblematikk og risiko for voldsutøvelse.
Se vedlegg nr. 21:
«Kompetanse- og rekrutteringsplan for Psykisk helsetjeneste og rus».
3) Pålegg – Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand
Det er lagt en plan for samarbeid mellom virksomheten og Agenda HMS. Denne gjelder for
perioden 2019 – 2020. Hvilke aktiviteter som inngår i samarbeidet framgår av:
Se vedlegg 22:
«Aktivitetsplan – medlem», datert 21.06.2019.
4) Pålegg – Bedriftshelsetjenesten – bistand til påleggsgjennomføring
Som det framgår av kartleggingsskjemaet (vedlegg 1), har Agenda HMS gitt virksomheten
bistand til gjennomføring av pålegg. Martin Mogensen har gitt virksomheten bistand på
heldagssamlinger 11.april, 20. mai og 6. juni og halvdags samling den 24. juni. Agenda HMS
v/Martin Mogensen har gitt skriftlig bekreftelse på sin deltakelse:
Se vedlegg 23:
«Bekreftelse», datert 25.06.2019.
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Malvik kommune har med dette gjennomført Arbeidstilsynets pålegg innen fristen som var satt
til innen 28.06.2019. Og håper med dette at gjennomføringen er i tråd med de pålegg som ble
gitt.
Arbeid med å sikre våre ansatte et godt arbeidsmiljø og med særlig fokus på sikkerhet skal ha
høy prioritet framover for å forebygge og hindre skade, vold eller andre uheldige belastninger.
Med hilsen
Tone Østvang
Kommunalsjef
Tlf: 99274526
E-post: tone.ostvang@malvik.kommune.no

Inger Haugsand
virksomhetsleder
Tlf: 73972402
E-post: inger.haugsand@malvik.kommune.no

Anne Guldahl Hepsø
Verneombud
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Kartlegging og risikovurdering vold og trusler
Vedlegg 2 Risikoområde 1
Vedlegg 3 Risikoområde 2
Vedlegg 4 Risikoområde 3
Vedlegg 5 Risikoområde 4
Vedlegg 6 Risikoområde 5
Vedlegg 7 Risikoområde 6
Vedlegg 8 Risikoområde 7
Vedlegg 9 Risikoområde 8
Vedlegg 10 Risikoområde 10
Vedlegg 11 Prosedyre HMS nr. 1
Vedlegg 12 Prosedyre HMS nr. 2
Vedlegg 13 prosedyre HMS nr. 3
Vedlegg 14 Prosedyre HMS nr. 4
Vedlegg 15 Prosedyre HMS nr. 5 Urinprøver
Vedlegg 16 Prosedyre HMS nr. 6 Uro og skadeverk
Vedlegg 17 Prosedyre HMS nr. 7
Vedlegg 18 Prosedyre utdeling av medisiner rusavhengige eksempel
Vedlegg 19 Rutine ved alenesamtaler med pasienter brukere i Rønningsveien 3
Vedlegg 20 RESIMA Kurs forebygge og håndtere trusler og vold
Vedlegg 21 Kompetanseplan Psykisk helsetjeneste og rus 2019 - 2022
Vedlegg 22 Agenda HMS Aktivitetsplan Psykisk helse og rus 2019 - 2020 (002)
Vedlegg 23 Agenda HMS Bekreftelse på deltakelse ved Risikovurdering av vold og trusler 2019
Kopi til:
Tone Østvang
KONSEK TRØNDELAG IKS

Seilmakergata 2

7725

STEINKJER
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VÅR DATO

VÅR REFERANSE

05.07.2019

2019/19158
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Guro Rognstad, tlf. 99424197

MALVIK KOMMUNE
Postboks 140
7551 HOMMELVIK
Orgnr 971035560

TILSYN - MALVIK KOMMUNE | 971035560
Vi viser til tilsyn med virksomheten.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 11.06.2019 fikk dere frist til 02.07.2019 for å komme med kommentarer.
Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende
pålegg:

Pålegg - Asbest - informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid)
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber,
får nødvendig informasjon og opplæring.
Følgende forhold ligger til grunn:
Kommunen har opplyst om at de fleste driftsansatte har erfaring som håndverkere og kjenner til
problematikken, og at det derfor ikke er gitt informasjon og opplæring om kjennskap til asbest.
Arbeidstilsynets erfaring er at kjennskapen til asbest er som oftest begrenset, selv for erfarne
håndverkere.
Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 12.09.2019 ha mottatt:
 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig informasjon
om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan forekomme i den type bygg og
installasjoner som kommunen eier.
 Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon om hvilke
rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.
 Beskrivelse av hvordan det er gitt informasjon til vaktmestere og annet nøkkelpersonell om
mulige helseeffekter ved innånding av asbestholdig støv.

POSTADRESSE

EDIALOG

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim
Norge

www.arbeidstilsynet.no/post

73 19 97 00

974761211

INTERNETT
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 Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon.
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.
Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får informasjon og opplæring om farlige
kjemikalier som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen.
Arbeidstilsynet anbefaler at også aktuelle ledere i kommunen med ansvar for bestilling av
bygningsmessige arbeider, får nødvendig kjennskap til hvor asbest forekommer og/eller typisk kan
forekomme i bygg og andre installasjoner som kommunen har ansvaret for. Eksempel på slike ledere er
ledere for drift og vedlikehold, riving- og rehabiliteringsprosjekter, it-arbeidere og vann -og
avløpsarbeidere.
Det er viktig at den som gir informasjon og opplæring har nødvendig kompetanse, noe de fleste
kommuner ikke har selv.
Det finnes i dag noen tilbydere av kunnskaps- og kjennskapskurs om asbest. Noen asbestsaneringsfirma
tilbyr dette, og flere kan være interessert i å tilby tilpassede kurs på forespørsel.
Det vises også til avsnittet "Noen nyttige kilder til informasjon".
Det vises videre til Arbeidstilsynets nettsider om asbest:
www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/ med noen eksempler på hvor asbest kan forekomme
og med lenke til en nyttig asbestguide utarbeidet av det danske Arbejdstilsynet.

Pålegg - Asbest - rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold
Arbeidsgiver skal utarbeide skriftlig rutine som sikrer at det ved oppdragsforhold som kan medføre
inngrep i asbestholdig materiale, gjøres nødvendige kartlegginger av mulig asbestforekomst før arbeidet
igangsettes. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
Følgende forhold ligger til grunn:
Det er ikke dokumentert skriftlige rutiner ved bestilling av oppdrag som spesifikt omhandler asbest.
Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 2-2 første ledd, forskrift
om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 5 andre
ledd nr. 7 og 6 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 12.09.2019 ha mottatt:
 Kopi av den skriftlige rutinen
 Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Om regelverket
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.
Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av rutinen.
Arbeidsgiver skal sørge for å kartlegge og dokumentere forekomst av kjemikalier, herunder støv med
asbestfiber, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal gjennomføre systematiske
tiltak som skal sikre at arbeidsmiljøregelverket etterleves. I mange tilfeller er det nødvendig å utarbeid
skriftlige rutiner som kan bidra til at nødvendige tiltak gjennomføres. I oppdragsforhold er det viktig at
asbestkartlegginger og iverksettelse av tiltak også sikrer at ikke bare oppdragsgivers egne, men også
andre virksomheters arbeidstakere sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. En skriftlig rutine vil kunne bidra til å
sikre at informasjon og opplæring gis, samt at de tiltak som er nødvendig iverksettes. Dersom dette ikke
gjøres, kan det bidra til at virksomheten sine egne og andre virksomheters arbeidstakere utsettes for
helsefarlig eksponering av asbest.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7.
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før klageadgangen er prøvd, jf. Forvaltningsloven § 27b. For
nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage, retten til å se sakens dokumenter og
søksmål, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til hovedverneombudet
Hovedverneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som
arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til hovedverneombudet.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
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Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/19158.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Liv Engvik
tilsynsleder
(sign.)

Guro Rognstad
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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VÅR REFERANSE

28.06.2019

2019/4411
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Margrethe M Aune, tlf. 90541602

MALVIK KOMMUNE
Postboks 140
7551 HOMMELVIK
Orgnr 971035560

TILSYN - MALVIK KOMMUNE | 971035560
Vi viser til tilsyn med:
 MALVIK KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUS | orgnr 915185266

Oppfylte pålegg
Vi viser til tilbakemelding av 26.06.2019.

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan
I tilbakemeldingen var kopi av gjennomført kartlegging, risikovurdering og plan for tiltak knyttet til vold
og trusler vedlagt. Det fremgår at risikovurderingen er gjort i samsvar med forskrift om utførelse av
arbeid § 23A-1.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
I tilbakemeldingen var plan for avtalt bistand fra bedriftshelsetjenesten vedlagt.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring
Det dokumenteres i tilbakemeldingen at bedriftshelsetjenesten har bistått i arbeidet med kartlegging,
risikovurdering og utarbeidelse av plan for tiltak.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.
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Fristutsettelse
Det fremgår av tilbakemedlingen at det er planlagt opplæring og øvelse 11.-12.september 2019.
Pålegget opprettholdes med ny frist for tilbakemelding etter at opplæringen er gjennomført.
Fristutsettelsen gjelder følgende:

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av voldog trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 30.09.2019 ha mottatt:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/4411.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Stig Magnar Løvås, for
Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Margrethe M Aune
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
MALVIK KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUS, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Til
- Kommunene
- Fylkeskommunene
Att.:

Ordfører / fylkesordfører
Rådmann / fylkesrådmann
Byråd / fylkesråd
Saksansvarlig valgteknisk forberedelse
Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget

Oslo, 1.7 2019

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023
Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft
fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart
av valgperioden 2019–2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Dette gjelder blant andre kapitel
24 om kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen - et stadig
mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT
ser det som en naturlig og gledelig utvikling.
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2011 og i 2015 meldinger
om feil ved valg av kontrollutvalg. Vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i
2019:

Den nye kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg
§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
• Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av
formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører/fylkesvaraordfører.
§ 23-1 Kontrollutvalget
• Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget.
• Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
• Utvalget skal ha minst fem medlemmer.
• Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166
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Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillinger)
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets rolle i folkevalgtopplæringen
§ 22-1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
• Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og
fylkeskommunens virksomhet.
Derfor er det er svært viktig at kontrollutvalgets funksjon og rolle gis god plass i
folkevalgtopplæringen.
Basisopplæringen
Vi er kjent med at det i forkant av opplæringsdagen/ basisprogrammet i KS sitt
folkevalgtprogram 2019-2023, vil arrangeres formøte mellom kursleder fra KS og kommunen
(ordfører og rådmann). FKT oppfordrer til at kontrollutvalgets sekretariat inviteres til møtet.
Sekretariatet kan bidra med sin erfaring og gi gode tips om kunnskapsbehovet.
Hvis kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb for kommunestyret, er det viktig at
medlemmene kjenner hele den kommunale virksomheten. Basisprogrammet er i så måte en
god anledning og kontrollutvalget bør få tilbud om å delta på opplæringen.
Folkevalgtdager
KS anbefaler at det arrangeres folkevalgtdager som kommer i tillegg til basisprogrammet. Her
kan kommunen selv legge inn fordypninger i ulike emner. Den kommunale egenkontrollen er et
viktig emne som bør vurderes i denne sammenhengen.

Opplæring av kontrollutvalg
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen som bør ha dyktige medlemmer.
FKT er godt i gang med å planlegge opplæringstiltak for kontrollutvalgene etter valget:
•

Vi vil tilby våre medlemmer en seire pp-presentasjoner - 1-2 dagers kurs som kan benyttes
lokalt evt. regionalt.

•

Vi vil også tilby et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen».

•

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse der vi retter søkelyset mot aktuelle problemstillinger
og saker. I 2020 arrangeres konferansen 3-4. juni på Gardermoen. Det er naturlig at
innholdet i konferansen tilpasses at kontrollutvalgene er nyvalgte.
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Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å avsette tilstrekkelige ressurser i budsjettet for
2020 til opplæring av nytt kontrollutvalg.

FKT er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg,
egenkontrollens plass i folkevalgtopplæringen og opplæring av kontrollutvalg.

Kopi:
FKTs kontrollutvalgs- og sekretariatsmedlemmer
KS

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen (s)
Generalsekretær
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/173 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.05.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
29/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/173 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 27.05.19 godkjennes
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.
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Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
30/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/173 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.09.19, godkjennes.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Malvik kommune har praksis med å godkjenne møteprotokoll i påfølgende
møte. Kontrollutvalgsmøtet den 16.09.19 er det siste møtet for sittende kontrollutvalg.
Sittende kontrollutvalg bør godkjenne protokollen fra det siste møtet, slik at det nye
kontrollutvalget slipper å godkjenne en protokoll fra et møte det ikke har deltatt på.
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