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Presentasjon av Revisjon Midt-Norge SA
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
32/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/274 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.
Saksutredning
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens revisor. Selskapet er også norges største
interkommunale samarbeid om revisjonstjenester. Selskapet blir presentert av Merete M.
Montero, som er forvaltningsrevisor.
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Presentasjon av Konsek Trøndelag IKS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
33/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/274 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.
Saksutredning
Konsek Trøndelag IKS er et selskap som er eiet av Trøndelag fylkeskommune og 35
kommuner i Trøndelag. Selskapets oppgave er å være sekretariat for kontrollutvalgene i
eierkommunene. Kontrollutvalgets sekretær, som også er daglig leder, presenterer selskapet
i møtet.
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Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og rolle
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
34/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/134 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets virksomhet 2015-2019
Rapportering på gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll valgperioden 20152019
Saksutredning
Kontrollutvalgets spesielle rolle som kommunestyrets kontrollorgan krever en annen
opplæring enn den som gis de andre utvalgene. Sekretariatet vil derfor gi opplæring i
utvalgets ansvar, arbeidsoppgaver og rolle nå i begynnelsen av valgperioden.
Som vedlegg til saken følger en rapport fra det avtroppende kontrollutvalget, som beskriver
aktiviteten og utvalgets rammevilkår. I tillegg følger det en oversikt over bestilt
revisjonsarbeid fra perioden. Rapporten med vedlegg er en form for stafettpinne fra
avtroppende til påtroppende kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ikke behandle rapporten.
Kontrollutvalgets plass i den kommunale forvaltningen
Kontrollutvalget ble lovfestet i kommuneloven i 1992. Kontrollutvalget skulle være uavhengig
og ha kontrollarbeid som sin hovedoppgave. Kontrollutvalgets arbeid og rådmannens
internkontroll utgjør det som omtales som kommunens egenkontroll.
Ifølge kommuneloven er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for kontrollen med
virksomheten i kommunen. Kontrollutvalget utfører den løpende kontrollen på
kommunestyrets vegne. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele kommunens virksomhet,
selskapene som kommunen har eierinteresser i, i noen grad også andre politiske utvalg og
ordføreren.
Figuren viser kontrollutvalgets plass i den politiske organisasjonen.
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Som figuren viser har kontrollutvalget en uavhengig stilling. Utvalget er bare underlagt
kommunestyret og rapporterer bare til kommunestyret. For at kontrollutvalget skal fungere
som kommunestyrets kontrollorgan er det viktig at det ikke tar partipolitiske hensyn.
Kontrollutvalget har en egen administrasjon eller sekretariat. Sekretariatet er uavhengig av
administrasjonen og av kommunens revisor. Sekretariatet er underlagt kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens, og av selskaper kommunen har
eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.
Sekretariatet vil komme nærmere inn på hva som ligger i disse oppgavene i møtet. I tillegg vil
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge, også orientere om disse.
Kontrollutvalgets rettigheter og plikter
Kontrollutvalget setter sin dagsorden selv. Utvalget kan likevel instrueres av kommunestyret.
Da skyldes det som regel at kommunestyret har behov for å få undersøkt en sak som
kommer inn under kontrollutvalgets mandat og ansvarsområde.
Utvalget har plikt og rett til å legge fram saker for kommunestyret og har da innstillingsrett.
Det betyr at utvalget kan foreslå hva kommunestyret skal vedta.
Kontrollutvalget kan ikke gi rådmannen instrukser. Det kan likevel be om enhver opplysning
det har behov for i kontrollarbeidet. Dette gjelder også taushetsbelagt informasjon.
Kontrollutvalgets medlemmer har lovpålagt taushetsplikt om taushetsbelagte opplysninger
som de får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også etter perioden som medlem i
kontrollutvalget.
Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som kollegium, det enkelte medlemmet kan ikke kreve
slike opplysninger. Vanligvis er det revisjonen som innhenter informasjon for utvalget,
sekretariatet kan også gjøre slikt arbeid dersom det ikke kategoriseres som revisjon.
De som ikke er habile til å delta i behandlingen av en sak må melde fra i god tid før saken
skal behandles i kontrollutvalget. I møtet går vi gjennom eksempler på forhold som kan føre
til inhabilitet.
Mer informasjon
Rollen som medlem i kontrollutvalget er annerledes enn i andre politiske utvalg. Kommunalog moderniseringsdepartementet har derfor laget en håndbok, som er svært nyttig. Boka gir
nye og gamle medlemmer innsikt i de fleste problemstillingene som kontrollutvalget kommer
borti. Boka er beklageligvis ikke oppdatert etter at den nye kommuneloven trådte i kraft
høsten 2019. Det meste av boka er likevel fortsatt gyldig. Inntil ny versjon foreligger
anbefaler vi å bruke den forrige versjonen av boka. Den kan lastes ned fra sekretariatets
nettside under fanen "Om kontrollutvalget".
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I tillegg til opplæringen som gis i møtet vil sekretariatet legge fram referatsaker om aktuelle
kontrollspørsmål og -saker gjennom hele perioden. Sakene er ment å fungere som
opplæring. Medlemmene i kontrollutvalget får i tillegg mulighet til faglig oppdatering gjennom
deltakelse på kurs og konferanser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.
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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
Faste medlemmer
Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nesteleder
Kerstin Leistad, medlem
Erling Foss, medlem
Torkel Ystgaard, medlem

Personlig varamedlem
Geir Roar Lar sen
Bente Lise Brandtzæg
Even Ytterhus
Halvard Dahle
Anita Furuvik

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.
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.
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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
5
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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.

8
Kontrollutvalget 07.11.2019

Side 23 av 52

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:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

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 habiltet 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 hovedak 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:
ꞏ
ꞏ

ꞏ

Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
ꞏ 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
ꞏ 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`s1
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
ꞏ påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at
ꞏ Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike
selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike
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ꞏ
ꞏ
ꞏ

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:
ꞏ Mangelfull oversikt over og utnytting av kapasitet til målrettet og forsvarlig plan- og
byggesaksbehandling
ꞏ Lite målrettet kompetanseutvikling
ꞏ Malene innafor arealplanområdet er ikke revidert på en stund
ꞏ Mangelfull dialog mellom ledelse og ansatte innafor plan- og byggesaksbehandling
ꞏ Systemfeil i saksbehandlingssystemet når det gjelder mottak og kategorisering av
søknader
ꞏ Manglende systematisk ulovlighetsoppfølging innafor byggsak
ꞏ 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:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

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:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

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 av barneverntjenesten - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
35/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/119 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med en ressursramme på 320 timer og
leveringstidspunkt innen 30.8.2020.
2. Kontrollutvalget forutsetter at spørsmålene som ble stilt under bestillingen også blir
besvart i rapporten.
Vedlegg
Prosjektplan
Egenerklæring for oppdragsansvarlig revisor
Saksutredning
Det avtroppende kontrollutvalget bestilte i sak 26/19 en forvaltningsrevisjon med tema
saksbehandling og internkontroll i barnevernet. Kontrollutvalget utdypet vedtaket i møtet og
ba om at forvaltningsrevisjonen omfatter disse forholdene:
̵
arbeidsbelastning. Malvik kommune har høyt antall saker per saksbehandler
sammenlignet med sammenlignbare kommuner.
̵
årsaker til fristbrudd
̵
har de ansatte har ressurser til å gi veiledning til og følge opp fosterforeldre?
̵
er barneverntjenesten organisert på en hensiktsmessig måte?
Revisjon Midt-Norge har laget en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.
Planen, og en erklæring om at revisor ikke noen bindinger til kommunen, følger vedlagt.
Forvaltningsrevisjonen skal ifølge prosjektplanen gi svar på disse spørsmålene:
1. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?
2. Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver?
• Budsjettrammer
• Bemanning
• Kompetanse
3. Følger barnevernstjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter
omsorgsovertakelse?
Sekretariatet har fått opplyst fra oppdragsansvarlig revisor at kontrollutvalgets innspill vil bli
besvart under problemstilling (spørsmål) 2 over. Hun vil også orientere om i møtet og svare
på spørsmål. Kontrollutvalget vil samtidig få en innføring i hva forvaltningsrevisjon er og
hvordan virkemiddelet kan brukes.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen under forutsetning av at
innspillene fra det bestillende kontrollutvalget blir besvart.
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FORVALTNINGSREVISJON

Barnevern
PROSJEKTPLAN

Malvik kommune
Oktober 2019
FR1090
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Er internkontrollen dokumentert og er
dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?
2. Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres
arbeids- og ansvarsoppgaver?
•

Budsjettrammer

•

Bemanning

•

Kompetanse

3. Følger barnevernstjenesten opp barn, biologiske
foreldre og fosterforeldre etter omsorgsovertakelse?
Kilder til kriterier

Barnevernloven
Forskrift om fosterhjem
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov
om barneverntjenester
Veileder om oppfølging av foreldre med barn/ungdom
plassert i fosterhjem eller på institusjon
Veileder om internkontroll i barneverntjenesten i kommunene
utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet

Metode

Intervju
Dokumentgjennomgang
Evt. spørreskjemaundersøkelse

Tidsplan

Prosjektteam

Her presenteres overordnet tidsplan;
•

Inntil 320 timer

•

Levering innen 01.08.2020

Oppdragsansvarlig revisor: Merete M. Montero,
merete.montero@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik
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Styringsgruppe:
•

Petter Gudding

•

Unni Romstad

Eventuelt ekstern bistand
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson Malvik

Rådmann Carl-Jakob Midttun eller den som rådmannen

kommune

delegerer
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2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Malvik kommune bestilte forvaltningsrevisjon i sak 26/19. Kontrollutvalget
fattet følgende vedtak:
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.
I plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for Malvik kommune står følgende om hvorfor
barnevern er et utvalgt område for forvaltningsrevisjon:
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.
Revisor har i etterkant av kontrollutvalgsmøtet hatt dialog med sekretær. Ifølge sekretær er
utvalget opptatt av arbeidsbelastningen til de ansatte i barneverntjenesten. Det er mange saker
per saksbehandler sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Utvalget er også opptatt
av eventuelle årsaker til fristbrudd.
Utvalget spør om de ansatte har ressurser til å gi veiledning og følge opp fosterforeldre.
Utvalget er opptatt av om barnevernet er organisert på en hensiktsmessig måte.

2.2 Bakgrunnsinformasjon
2.2.1 Saksgang i barnevernet
Hovedoppgaven til barnevernet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling får rett hjelp til rett tid. Barnevernet er derfor avhengig av at
andre som kjenner barnets situasjon melder fra til barnevernet.
En barnevernssak kan deles inn i fire faser:
-

Bekymringsmelding
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Barnevernet får en melding fra familie, skole, naboer eller andre. Alle som arbeider i offentlig
virksomhet, har en lovpålagt plikt til å melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for barn.
-

Undersøkelse

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding skal barnevernet undersøke barnets
omsorgssituasjon når det er grunn til å anta at barnet har behov for hjelp fra barnevernet.
Barnevernet tar kontakt med barnet og foreldrene for å få mer informasjon om hvordan barnet
har det. Terskelen for å starte undersøkelser skal være lav.
Barnevernet skal konkludere innen tre måneder (i særlige tilfeller er fristen seks måneder) om
det er grunnlag for å sette i gang tiltak, eller om saken skal henlegges.
-

Tiltak

Barnevernet kan treffe ulike typer barneverntiltak. Dette kan f.eks. være frivillige hjelpetiltak i
hjemmet, frivillig plassering utenfor hjemmet og frivillig plassering på institusjon.
-

Oppfølging

Dersom barnevernet fatter vedtak om hjelpetiltak, skal det lages en tiltaksplan for barnet.
Barnevernet skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere
om hjelpen er tjenlig.

2.2.2 Krav til oppfølging av barn, biologiske foreldre og fosterforeldre
Det følger av barnevernloven § 4-16 at barneverntjenesten etter omsorgsovertakelse har et
løpende og helhetlig ansvar for oppfølging av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen
til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer
eller ytterligere tiltak for barnet.
Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om
veiledning og oppfølging.
Videre følger det av forskrift om fosterhjem § 7 at barneverntjenesten i omsorgskommunen
skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet.
Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med
plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer.
Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle
ansvaret, og minimum fire ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i
fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til
minimum to ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn to år.
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2.2.3 Krav til internkontroll
Kommunens plikt til å ha internkontroll er hjemlet i barnevernloven § 2-1 andre ledd:
Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar
med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den
oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om
internkontroll.
I forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester stiller
detaljerte krav til hva internkontrollen skal inneholde. Internkontroll betyr systematiske tiltak
som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.
Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal:
a)

beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan
ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b)

sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som

gjelder for barneverntjenesten,
c)

sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll,
d)

sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og

erfaring utnyttes,
e)

gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten,

f)

skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel

på oppfyllelse av myndighetskrav,
g)

utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser,

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
barnevernlovgivningen,
h)

foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.
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Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veileder om internkontroll i
barneverntjenesten i kommunene.

2.3 Barnevernet i Malvik

Malvik kommune organiserer sin egen barneverntjeneste. Malvik kommune er tilknyttet
barnevernvakta i Trondheim, som tar imot akutte henvendelser om hjelp på kveldstid,
helligdager og helger.
Malvik kommune har hatt en økning i antall ansatte ved barnevernstjenesten. I 2018 hadde
barnevernstjenesten 10,5 årsverk.
2015

2016

2017

2018

9,5

9,6

9,6

10,5

Kilde: Kostra, bearbeidet av Revisjon Midt-Norge SA
Malvik kommune hadde i 2018 en økning i antall undersøkelser eller tiltak per årsverk. Malvik
kommune har betydelig flere barn per årsverk sammenlignet med andre sammenlignbare
kommuner.
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (antall) i Malvik kommune
2015

2016

2017

2018

25

23,5

24,2

31,9

Kilde: Kostra, bearbeidet av Revisjon Midt-Norge SA
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (antall) Kostra gruppe 8
2015

2016

2017

2018

22,4

22,2

21,8

21,7

Kilde: Kostra, bearbeidet av Revisjon Midt-Norge SA
En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller
kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har
truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. I 2018 behandlet Malvik 84 % av sakene
innenfor fristen. Det vil si at Malvik hadde fristbrudd i 16 % av sakene.
Undersøkelser med saksbehandlingstid innen tre måneder (prosent)

Kontrollutvalget 07.11.2019

Side 43 av 52

2015

2016

2017

2018

70

73

86

84

Kilde: Kostra, bearbeidet av Revisjon Midt-Norge SA
Barn med barnevernstiltak i løpet av året i Malvik kommune
2015

2016

2017

2018

Tiltak i alt

124

147

148

151

Omsorgstiltak

19

18

18

15

Hjelpetiltak

105

129

130

136

Kilde: Kostra, bearbeidet av Revisjon Midt-Norge SA
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3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1 Avgrensing

Det vil ikke bli en full gjennomgang av om internkontrollen er implementert. Revisor vil ved
problemstilling 2 undersøke etterlevelsen av deler av internkontrollen, når det gjelder
bemanning og kompetanse.
Ved undersøkelsen av budsjettrammene vil det bli undersøkt om kommunestyret sørger for de
bevilgninger som er nødvendige for at barnevernet kan yte tjenester og tiltak som er pålagt i
loven.
Problemstilling 3 knytter seg til den siste fasen i en barnevernssak; oppfølgingsfasen. Revisor
vil ikke undersøke hvordan barn plassert i institusjoner blir fulgt opp.

3.2 Problemstillinger
1.

Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?

2.

Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver?

3.

•

Budsjettrammer

•

Bemanning

•

Kompetanse

Følger barnevernstjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter
omsorgsovertakelse?

3.3 Kilder til kriterier

Revisor vil utlede kriterier fra følgende kilder:
-

Barnevernloven

-

Forskrift om fosterhjem

-

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

-

Veileder om oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på
institusjon

-

Veileder om internkontroll i barneverntjenesten i kommunene utgitt av Barne- og
likestillingsdepartementet
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3.4 Metoder for innsamling av data

Revisor vil gjennomføre intervju med ansatte i Malvik kommune som har ansvaret for
internkontroll i barneverntjenesten. Videre vil revisor gjennomgå dokumentasjon for å vurdere
om internkontrollen er dokumentert og tilgjengeliggjort.
Revisor vil gjennomføre intervju med ansatte og ledere i barnevernstjenesten i Malvik
kommune for å undersøke om tjenesten har ressurser som er tilpasset arbeids- og
ansvarsoppgaver. Det kan være aktuelt å sende ut spørreskjemaundersøkelse til alle ansatte
ved barnevernstjenesten. Det vil også være relevant å se på budsjett og regnskap for de siste
årene.
Revisor vil innhente data fra Kostra om Malvik kommune og sammenlignbare kommuner.
Videre vil revisor vurdere å innhente informasjon fra barn, biologiske foreldre og fosterforeldre,
enten via spørreskjemaundersøkelse eller intervju. Det bør eventuelt gjøres et lite utvalg av
barn, der man ser på hvordan både barnet, de biologiske foreldre og fosterforeldrene er fulgt
opp. For å undersøke barnevernets oppfølging av barnet, kan barnets journal gi nødvendig
informasjon. Dersom revisor innhenter informasjon fra barn, vil det være hensiktsmessig å
gjøre dette via barnets eventuelle tillitsperson.
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4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim 18.10.19

Merete M. Montero
Oppdragsansvarlig revisor
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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R'rlRev[çlon
Prosjekt:
FRl090

Kommune:

Malvik

Sak:

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering iforbindelse med
forvaltningsrevisionsprosjekt: Barnevern - saksbehandling og internkontroll

Hovedreferanse:
Kommuneloven $ 79
Revisjonsforskriften kap. 6
RS 200 - Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon MidtNorge SA

Medlem istyrende
organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til
interessekonfl ikt eller
svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit t¡l rollen som revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstàende som har tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Rådgivnings- eller
andre tjenester som
er egnet til å påvirke
revisors habilitet

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art iforhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen iforskriften $ 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrol lvurderi nger.
Undertegnede har ikke ytet rädgivnings- eller andre tjenester oveÍor ovenfor
nevnte kommune som kommer ikonflikt med denne bestemmelsen.

Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppqaver

Undeftegnede har ikke ytet tjenester overtor ovenfor nevnte kommune som
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
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Opptre som fullmektig lJndertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den
revisjonspliktige

Andre særegne
forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til à svekke
tilliten til uavhensishet os obiektivitet.

Trondheim, 07.10.19

Merete M. Montero
Oppd ragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
36/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/274 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
37/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/274 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Protokollen blir lest og godkjent i møtet.
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