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Geotekniske undersøkelser - orientering til kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Personvern - orientering til kontrollutvalget
Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Budsjettkontroll pr. 20.08.2020
Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Gjennomgang av dokumenter - samlokalisering av bofellesskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
33/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/220 - 14
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Forespørsel fra kontrollutvalget
Dokumenter - forsendelse nr. 1
Dokumenter - forsendelse nr. 2
Dokumenter - forsendelse nr. 3
Dokumenter - forsendelse nr. 4
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Brukermedvirkning Lena Park
Referat fra møte med Husbanken og Fylkesmannen
Rådhusvegen bofellesskap, anbudskonkurranse forprosjekt
Rådhusvegen bofellesskap, Anbudsprotokoll
Fylkesmannens uttalelse til investeringstilskudd
Utrykt vedlegg (personvernhensyn)
Referat fra møter med ansatte, pårørende og NFU

Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 28. mai 2020 i sak 20/20 Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse
av forprosjekt – orientering til kontrollutvalget, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en saksrevisjon på kommunens behandling av Rådhusvegen
bofellesskap/Lena Park som inneholder:
• Full dokumentasjon og alle vedtak
• Referater fra alle møter og all kommunikasjon (mailutveksling mm).
• Tidslinje og politisk involvering
Formålet med en slik gjennomgang av dokumenter er å se om det er forbedringspunkter eller
om det er rutiner som mangler slik at man kan forebygge og bedre saksgangen for
kommende prosjekter.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 06.02.2020 bedt rådmannen om å oversende
dokumentene som kontrollutvalget har bedt om.
Kontrollutvalgets sekretariat mottok 10.07.2020, via Altinn, 135 dokumenter som var fordelt
på fire forsendelser.
Kontrollutvalgets medlemmer har fått tilsendt de fire følgebrevene som viser hvilke
dokumenter som lå ved hver forsendelse. I tillegg har medlemmene fått tilsendt følgende
dokumenter på e-post:
- Risiko og sårbarhetsanalyse
- Oversikt over brukermedvirkning og referat fra møter med ansatte, pårørende og NFU
- Referat fra møte med Husbanken og Fylkesmannen
- Rådhusveien bofellesskap – anbudsgrunnlag og anbudsprotokoll
- Fylkesmannens uttalelse til investeringstilskudd.
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Medlemmene er bedt om å gi tilbakemelding til sekretariatet hvis det er andre dokumenter
som ønskes tilsendt.
Kontrollutvalget skal behandle plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 i egen
sak i dagens møte. I planen under temaet «Planprosesser og prosjektstyring», så er det
foreslått å se på om Melhus kommune har retningslinjer og veileder for anbudsforespørsel
for forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser.
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, vil være tilstede i kontrollutvalgets møte og
svare på eventuelle spørsmål.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til tilsendte dokumenter og anbefaler kontrollutvalget å ta
saken til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/220-10
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 03.06.2020

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Forespørsel fra kontrollutvalget
På kontrollutvalgets møte 28. mai 2020 i sak 20/20 Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse
av forprosjekt – orientering til kontrollutvalget, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en saksrevisjon på kommunens behandling av Rådhusvegen
bofellesskap/Lena Park som inneholder:
• full dokumentasjon og alle vedtak
• referater fra alle møter og all kommunikasjon (mailutveksling mm).
• Tidslinje og politisk involvering
Saksrevisjonen legges fram for Kontrollutvalget i møte i september 2020.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 20/20, ber vi herved om at rådmannen i
Melhus kommune oversender dokumentene til kontrollutvalgets sekretariat innen
28.08.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Konsek Trøndelag IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Saksrevisjon samlokalisering av bofellesskap - Lena Park
Vedlagt oversendes tidslinje og politisk involvering i saken som gjelder samlokalisering av bofellesskap –
Lena Park. De etterspurte dokumenter følger i egen forsendelse med bakgrunn i størrelse på
forsendelsen. Når det gjelder forespørsel om mailkommunikasjon, hadde det vært fint med en presisering
av hvilken type kommunikasjon det er ønskelig at oversendes. Disse vil så ettersendes innen fristen.
Med hilsen
Trude Wikdahl
kommunalsjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Vedlegg:
Tidslinje samlokalisering av bofellesskap
Politisk involvering samlokalisering av bofellesskap

Kopi:
Jorid Oliv Jagtøyen
Katrine Lereggen
Stine Estenstad
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Helse og velferd
Saksbehandler Trude Wikdahl
Telefon
Dato
10.07.2020
Saksnr.
19/4380-44

KonsekTrøndelagIKS
Postboks2564
7735 STEINKJER

Saksrevisjonsamlokaliseringav bofellesskap- LenaPark- Forsendelsenr. 2
Vedlagtfølger forsendelsenr 2 i sakensom gjelder samlokaliseringav bofellesskap–Lena Park.
Dokumentenesom oversendeser omfattende og må derfor delesopp i fire forsendelser.
De oversendtedokumentenebeståri varierendegrad av elementersom liggertil grunn for prosjektet
med samlokaliseringav bofellesskap.Dette innebærerat det er oversendtdokumentersom vurdereså
kunneha relevansfor saksrevisjonensom kontrollutvalgetskalgjennomføre.
Tagjerne kontakt ved spørsmål
Med hilsen
TrudeWikdahl
kommunalsjef
Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur
Vedlegg:
Signertkontrakt vedrørendeprosjektKartleggingog rådgivningav økonomiog tjenesteorganisering
Meldingstekst.mht
Svar- TilbudKartleggingav økonomiog tjenesteorganisering
Kvalifiseringog rangering_2017.xls.xlsx
Avklaringi forhold til pris - TilbudKartleggingav økonomiog tjenesteorganisering
Forespørselom kartleggingavøkonomiog tjenesteorganisering
og etterfølgenderådgivning
Administrativorganisering
Rapport
Kompetansekrav,
krav til besvarelse,pris og tildelingskriterier
Egenerklæring
Samletsaksfremstilling- FORSLAG
TILTILTAKSPLAN
BASERT
PÅRAPPORT
"GJENNOMGANG
AVØKONOMI
OGTJENESTEORGANISERING
I DETRE
Saksprotokoll- FORSLAG
TILTILTAKSPLAN
BASERT
PÅRAPPORT
"GJENNOMGANG
AVØKONOMIOG
TJENESTEORGANISERING
I DETREHELSE
OG
FORSLAG
TILTILTAKSPLAN
BASERT
PÅRAPPORT
"GJENNOMGANG
AVØKONOMIOG
TJENESTEORGANISERING
I DETREHELSE
OG
Rapport:«Gjennomgangav økonomiog tjenesteorganisering
i de tre helse-og omsorgsvirksomhetene
og
Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Saksnummer

19/4380-44
Side 2 av 2

i Bo og avlastning»
Powerpointpresentasjon,dialogkonferanse
19.01.16
Prioriteringav tiltak, dialogkonferanse19.01.16-I
Forslagtil framdriftsplan
Pritoriteringav tiltak, dialogkonferansen
19.01.16-II
Samletsaksfremstilling- Oppfølgingav prosjektetHundreår i eget hjem
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statusnovember2017
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statusseptember2017
Samletsaksfremstilling- OMSTILLING
I HELSEOGOMSORGSSEKTOREN
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statusjuni 2017
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statusfebruar 2017
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statuspr november2016
Samletsaksfremstilling- Hundreår i eget hjem - statuspr september2016
Samletsaksfremstilling- OMSTILLING
I HELSEOGOMSORGSSEKTOREN
Omstillingi Helse-og omsorgssektoren
1. Tidsplanfor prosjektet
AgendaKaupang:Organisasjonsgjennomgang
2017
Samletsaksfremstilling- Ny organiseringav helse-og omsorgstjenestene
- oppfølgingav
organisasjonsgjennomgang
Samletsaksfremstilling- Ny organiseringav helse-og omsorgstjenestene
- oppfølgingav
organisasjonsgjennomgang
Ny organiseringav helse-og omsorgstjenestene
- oppfølgingav organisasjonsgjennomgang
Ny organiseringav helse-og omsorgstjenestene
- oppfølgingav organisasjonsgjennomgang
Rapport- Organisasjonsgjennomgang
- Helse-og omsorgstjenestene
i Melhuskommune
Vedleggtil rapport - Organisasjonsgjennomgang
Helseog omsorgstjenestene
i Melhuskommune

Kopi:
JoridOliv Jagtøyen
KatrineLereggen
StineEstenstad
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Helse og velferd
Saksbehandler Trude Wikdahl
Telefon
Dato
10.07.2020
Saksnr.
19/4380-45

KonsekTrøndelagIKS
Postboks2564
7735 STEINKJER

Saksrevisjonsamlokaliseringav bofellesskap- LenaPark- Forsendelsenr 3

Vedlagtfølger forsendelsenr 3 i sakensom gjelder samlokaliseringav bofellesskap–Lena Park.
Dokumentenesom oversendeser omfattende og må derfor delesopp i fire forsendelser.
De oversendtedokumentenebeståri varierendegrad av elementersom liggertil grunn for prosjektet
med samlokaliseringav bofellesskap.Dette innebærerat det er oversendtdokumentersom vurdereså
kunneha relevansfor saksrevisjonensom kontrollutvalgetskalgjennomføre.
Tagjerne kontakt ved spørsmål

Med hilsen
TrudeWikdahl
kommunalsjef
Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur
Vedlegg:
Samletsaksfremstilling- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020
1. Notat om bakgrunnenfor prosjektetLenaPark
2. AgendaKaupangrapport 2015
3. AgendaKaupangrapport 2017
4. LenaPark:Arealoppsett,uteoppholdsamtparkering
5. Områdeplanfor Melhussentrum
6. NKF:Kravspesifikasjon
for kommunaleboliger
7. Revidertetegningerav LenaPark
8. Tegningerav Lensmannsgården
bofellesskap
9. Tegningerav Lenavegenbofellesskap
Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Saksnummer

10. Tegningerav Rådhusvegen
bofellesskap
11. Oversiktover pol saksgangnytt bofellesskap/Lena
Park
Lenapark fasader
Lenapark leilighetstyper
Lenapark P-kjellermed boder
Lenapark 1. etg og snitt BB
Lenapark 2.. og 3. etg snitt AA
Lenapark sit. plan 3D ill
NFU
Pårørendemøter
Personalmøter
Samletsaksfremstilling- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark- orienteringssak
Samletsaksfremstilling- Rådhusvegen
Bofellesskap/Lena
Park
Samletsaksfremstilling- Rådhusvegen
Bofellesskap
Rådhusvegen
Bofellesskap- orienteringssak
A10-1Sit.plan.pdf
A20-4Plan1.etg.pdf
A20-4Plan2.etg.pdf
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Saksprotokoll- LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020
Saksprotokoll- LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020
Saksprotokoll- LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020
Saksprotokoll- LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020
Forespørselfra kontrollutvalget- LenaPark
Forespørselfra kontrollutvalget(56943)(1).pdf
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark
Orienteringertil kontrollutvalget- forprosjekt
Orienteringtil kontrollutvalget- forprosjekt.pdf
Melding om politiskvedtakom Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark- orienteringssak
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap- orienteringssak
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark- orienteringssak
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark- orienteringssak
Rådhusvegen
Bofellesskap/ LenaPark- orienteringssak
A20-2Plan1.etg.pdf
A20-2Plan2. og 3.etg.pdf
Saksprotokoll- LenaPark
Saksprotokoll- LenaPark
LenaPark
Situasjonsplan
Plan1. etg
Plan2. etg
Parkeringskjeller
Saksprotokoll- Rådhusvegen
Bofellesskap- orienteringssak
Samletsaksfremstilling- Rådhusvegen
Bofellesskap
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19/4380-45
Side 2 av 3

Saksnummer

Kopi:
Interne mottakere:
JoridOliv Jagtøyen
KatrineLereggen
StineEstenstad
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19/4380-45
Side 3 av 3

Helse og velferd
Saksbehandler Trude Wikdahl
Telefon
Dato
10.07.2020
Saksnr.
19/4380-46

KonsekTrøndelagIKS
Postboks2564
7735 STEINKJER

Saksrevisjonsamlokaliseringav bofellesskap- LenaPark- Forsendelsenr. 4
Vedlagtfølger forsendelsenr 4 i sakensom gjelder samlokaliseringav bofellesskap–Lena Park.
Dokumentenesom oversendeser omfattende og må derfor delesopp i fire forsendelser.
De oversendtedokumentenebeståri varierendegrad av elementersom liggertil grunn for prosjektet
med samlokaliseringav bofellesskap.Dette innebærerat det er oversendtdokumentersom vurdereså
kunneha relevansfor saksrevisjonensom kontrollutvalgetskalgjennomføre.
Tagjerne kontakt ved spørsmål

Med hilsen
TrudeWikdahl

l

kommunalsjef
Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur
Vedlegg:
Svar- Rådhusvegen
bofellesskap- nybygg2020
DialogverktøyHusbanken
Søknadom investeringstilskuddtil nybyggfor samlokaliseringav bofellesskap
1.?Notatfra arkitekt og tegningerav eksisterendebofellesskap
2. OppsummeringAgendaKaupangsinerapporter
3.?Grunnlagsdokument
andelpsykiskutviklingshemmede
4. Grunnlagsdokument
demografi
5.Tegningerav LenaPark
6.?Vurderingsmomenter
ved tildeling av helse-og omsorgstjenester
7.?Områdeplanfor Melhussentrum
8. Risiko-og sårbarhetsanalyse
9.?Oversiktover brukermedvirkningog referat fra møter med ansatte,pårørendeog NFU
10.?Protokollfra råd for personermed nedsattfunksjonsevneog Melhuskommunestyre
11.?Referatfra møte med Husbankenog Fylkesmannen
Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Saksnummer

19/4380-46
Side 2 av 2

12.?Dialogverktøy
LenaPark
LenaPark,19-4846-4.pdf
Tilbakemeldingpå uttalelsetil Husbankenom søknadpå investeringstilskudd
Svar- Anmodningom Melhuskommunesitt svarpå Dialogverktøyetsom er sendt Husbankenangående
LenaPark
Svar- Forespørselom innsyni offentlig journal - sak19/4380-22
Kopi- Uttalelsetil investeringstilskudd- Rådhusvegen
bofellesskap- Melhuskommune
Meldingstekst.mht
Anmodningom Melhuskommunesitt svarpå Dialogverktøyetsom er sendt HusbankenangåendeLena
Park
Forespørselom innsyni offentlig journal - 19/4846-4
Forespørselom innsyni offentlig journal - sak19/4380-22
Investeringstilskudd
- Rådhusvegen
bofellesskap,Deresref. 2019/36117-8
Midlertidig svar- forespørsel- investeringstilskudd- Rådhusvegen
bofellesskap
Meldingstekst.mht
Kopi- Melhuskommune- Byggingav stort bofellesskap(institusjon)for menneskermed
utviklingshemming
Meldingstekst.mht
Midlertidig svar- forespørsel- investeringstilskudd- Rådhusvegen
bofellesskap
Meldingstekst.mht
Søknadom investeringstilskudd- Rådhusvegen
bofellesskap
Meldingstekst
Saksprotokoll- Budsjett2019/ Økonomi-og handlingsplan2019-2022
Samletsaksfremstilling- Økonomi-og handlingsplan2020- 2023

Kopi:
Interne mottakere:
JoridOliv Jagtøyen
KatrineLereggen
StineEstenstad
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Risiko-og sårbarhetsanalyse
Samlokaliseringav tre bofellesskapi Melhuskommune

Bernt Are Moshaug
02.07.2020
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Bakgrunn
Melhuskommunehar vedtatt igangsettelseav et prosjektfor å se på samlokaliseringav tre
bofellesskapfor personermed psykiskutviklingshemming.Prosjektethar fått navnet Lena
Parkog skallokaliseresi Melhus sentrum.Byggetplanleggesmed 16 boenheterfor
utviklingshemmedei tre separatebofellesskap,kombinert med næringsarealog private
leiligheter.
De tre berørte bofellesskapeneLenavegen(4 beboere),Lensmannsgården
(4 beboere)og
Rådhusvegen
(8 beboere)liggeralle innenfor et avgrensetområdei Melhus sentrum. Lena
Parker planlagtoppført på tomten hvor Rådhusvegen
bofellesskapstår i dag. Dennerisikoog sårbarhetsanalysen
tar utgangspunkti områder som er fremhevet som sårbarefor
personermed psykiskutviklingshemming,samt andre områdersom er trukket frem i
fylkesmannensuttalelsetil Husbankendatert 14.01.20,og i Husbankensbrev til Melhus
kommune,datert 22.01.20.
Melhuskommunevil gjennomdennerisiko- og sårbarhetsanalysen
visehvordankommunen
planleggerfor at samlokaliseringav tre bofellesskapi LenaParkskalbli en god løsningfor
bådebeboere,ansatteog pårørendeog bidra til integreringog normaliseringav
utviklingshemmedei Melhus sentrum.Analysener utført av rådgiverBernt Are Moshaug,i
samarbeidmed kommunalsjefTrudeWikdahlog enhetslederKjerstiStenvig.

Risiko-og sårbarhetsvurdering
1. Institusjonalisering
Risiko:
Samlokaliseringav tre bofellesskapvil bidra til å skapeen institusjonfor menneskermed
utviklingshemming.
Status:
Fylkesmannenvisertil at store bofellesskapkan medføretendenstil institusjonaliseringved
at boformen gjør den enkelte avhengigav andre. Rettighetsutvalgetpåpektei NOU2016:17
på lik linke, «at den økte etableringenav store bofellesskap,ofte med fellesarealerog lokaler
for dagaktivitetstilbuder i konflikt med de politiskemålsettingeneom at utviklingshemmede
skalbo i mest mulig vanligeboliger,i ordinærebomiljøer».
Tiltak for å redusererisikoen:
LenaParker en samlokaliseringav tre eksisterendebofellesskapog må derfor ikke seespå
som ett stort bofellesskap.Ensamlokaliseringav tre bofellesskappå 4-8 personervil derfor
værei tråd med nasjonaleføringer,slik Melhuskommunevurderer det. LenaParker
planlagtutformet med ett bofellesskapmed 8 leiligheter i første etasje (tidligere
Rådhusvegen)
og to bofellesskapmed 4 leiligheteri hvert fellesskapi andre etasje(tidligere
Lenavegenog Lensmannsgården).
Hvert bofellesskapbestårav selvstendigeboenhetermed
egeninngang,kjøkken,stue og soverom.Bofellesskapene
har egne fellesarealog
personalfasiliteter.
2
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Bofellesskapene
vil beholdesin beboersammensetning
og personalgruppe,og de vil være
fysiskadskiltfra hverandre,jf plantegning.Bofellesskapenevil ha egneinngangerog vil ikke
værei kontakt med hverandre,med unntak av sambrukav felles uteareal.Alle leiligheterhar
egeninngangog egnebalkongerfor å ivareta behov for privatliv utendørs.Dag-og
aktivitetstilbudet ved Melhusarbeidssenterer lagt utenfor 2 km Melhussentrum,slik at
beboernemå bevegesegut av sentrumfor å delta på dette.
Tilbakemeldingerpårørendesom er involvert i prosjektet,er at de ønskertilgjengeligeog
godefellesarealer,slik at beboerneikke skalbli sittende isolert i sineleiligheter.
Fellesarealenebidrar til sosialkontakt og mulighet for å innta måltider sammenmed andre,
dersomman ønskerdette. Denindividuelleoppfølgingenog tilretteleggingenskalikke falle
bort selvom det etableresfellesarealersom muliggjørfellesaktiviteter.
Påbakgrunnav planlagtorganisering,arkitektoniskutforming og utearealvurderer Melhus
kommuneat faren for institusjonaliseringsom følge av LenaParksom like lite sannsynlig
eller lik dagenssituasjonmed Lenavegen,Lensmannsgården
og Rådhusvegenbofellesskap.
2. Brukertilpasning
og bygningsmasse
Risiko:
Leiligheterog fellesareali bofellesskapeter ikke tilpassetbrukergruppen,med de krav som
stillestil universellutforming og tilgjengelighet.
Status:
LenaParkskalerstatte boliger for personermed psykiskutviklingshemmingsom i dag bor i
bofellesskapi Melhussentrum.Dissebofellesskapeneer eldre, slitte og til dels også
uhensiktsmessige
for de beboernesom i dag bor i dem. Tilgangenpå fellesområderog
brukernesmulighetertil individuelltilpasninger svært variabel.SpesieltLensmannsgården
og Rådhusvegen
har dårligeog uegnedelokaliteter for nåværendebrukergruppe,mens
Lenavegenforventeså måtte ha en stor oppgraderingav bygningsmasse
om få år.
Lensmannsgården
har svært småleiligheterpå om lag 30 kvm og disseer ikke tilpasset
målgruppen.I tillegg manglerbofellesskapettilgangpå uteareal.
Et nytt bygg,med store og tilrettelagte leiligheter vil i stor grad øke bo- og livskvalitetentil
den enkelte bruker da de gjør det mulig å bo der selv med eventuellefunksjonsfallog
endringeri behov.Det er det ikke tilrettelagt for i dagensboliger,spesieltikke på
Lensmannsgården
og Rådhusvegen.
LenaParkvil ogsågi langt bedre muligheter for
velferdsteknologiskeløsningertilpassetbrukergruppen,slik at beboernei større grad har
mulighetentil å leve et selvstendigliv.
Tiltak for å redusererisikoen:
Melhuskommunemener at prosjektet LenaParkivaretar de hensynsom er fremhevet i
Artikkel 19 i Konvensjonom rettigheter til menneskermed nedsatt funksjonsevne.
Kommunenmener at det kan ytes langt bedre,og mer bruketilpassedetjenester i LenaPark,
med modernefasiliteter og tilgang på gode fellesarealer.Bådeindividuelleog felles
3
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utearealerfor brukerne,samtmulighet til å benytte ny teknologiog ivaretabrukernetil tross
for funksjonsfall,tilsier at livskvalitetentil brukergruppenvil kunne økesbetraktelig.

3. Lokaliseringog stigmatisering
Risiko:
Samlokaliseringav tre bofellesskapi Melhussentrum vil bidra til stigmatiseringav
menneskermed utviklingshemming.
Status:
Beboernesom skalbo i nye LenaParkbor alleredei boliger i bofellesskapsom ligger i
Melhussentrum.De benytter segav fasilitetenei sentrum,enten aleneeller sammenmed
personaletog de ønskerå fortsette å bo sentrumsnært.I sentrum har de tilgangpå
terapibassengpå Buenhelse-og omsorgssenter,samt kafeer,butikker og kollektivtilbud i
gangavstandfra boligen.LenaParkvil bidra til beboernefortsatt kan være en del av det
1
at
nærmiljøetde kjenner og har bodd i lengretid. Det fremhevesav Rettighetsutvalget
boenheterbør plasseresi ordinæreog godebomiljøerslik at prinsippeneom normalisering
og integreringoppfylles.
Tiltak for å redusererisikoen:
Melhuskommuneer opptatt av at LenaParkskal plasseresi etordinært og godtbomiljø, slik
at prinsippeneom normaliseringog integreringoppfylles.Utviklingenav boliger og bomiljø i
sentrumsnæreområderhar i stor grad endret segover tid. Det utviklesi økendegrad
sentrumsnærebomiljø beståendeav tettere bebyggelse,og dette gjelderogsåfor Melhus.
De sisteåreneer sentrumsområdeti stor grad bebygdmed leilighetsbyggpå 3- 4 etasjer,i
kombinasjonmed næringsareal.
Sentrumsplanenfor Melhussentrum som ble vedtatt i 2019 leggeropp til byggi 3- 5 etasjer
og mest mulig parkeringunder jord. Utformingenav Lenapark ivaretar
normaliseringsprinsippeti sin form og utforming og er etter Melhuskommunesin vurderingi
samsvarmed modernebo- og sentrumsmiljø.LenaParkvil liggei et ordinært bomiljø, og
ikke vil avvikevesentligfra boligenei nærmiljøet.
De fleste boligenesom i dag byggesi Melhussentrumer en kombinasjonav boliger og
næringsareal.Påden andre sidenvil boliger bygd på 1990-talletog som er i én etasje,i
større grad bryte med sitt naturligebomiljø. De kan lettere identifiseressom «boligen»ved
at de ikke ligner på andre boliger i nærmiljøet.LenaParkvil i større grad kunne fremme
inkluderingi lokalsamfunnetfor beboerneved at det liggersentralt i Melhus sentrumog ser
ut som andre byggi området.

1

NOU:Pålik linje (2016)

4
18

4. Selvstendighet
og normalisering
Risiko:
Etableringav LenaParki nærhetenavBuen helse-og omsorgssentervil bidra til
institusjonspregog stigmatiseringav personermed utviklingshemming.I tillegg vil ulike
brukergruppersamlokaliserespå en uheldigmåte.
Status:
Buenhelse-og omsorgssenterer et relativt stort byggi Melhussentrumog bestårav to
sykehjemsavdelinger
og omsorgsboliger,i tillegg til en godt besøktbygdekafé,frisør,
fotpleier, treningssalog basseng.Det arrangeresen egenklubb for personermed
utviklingshemmingen dag i uka i lokalenetil bygdekafeen.Bakog rundt Buenhelse-og
omsorgssenterer det mangehundre leiligheteri ulike blokker.Det planleggesi tillegg
byggingav nye 300 leiligheter på Melhustorget,som liggerrette ved sidenav Bueni løpet av
få år. Dersomvi ser hele sentrum under ett, er det planlagtfor 1000 nye boenheter,og dette
viserat Melhussentrumer i sterk utvikling i de kommendeårene.
Tiltak for å redusererisikoen:
Valgetav tomt for LenaParkmå seesi lys av dagenssentrums-og bomiljøutvikling,slik den
har endret segsiste10-20år. Det er i umiddelbarnærhet til Buenhelse-og omsorgssenteri
all hovedsakutviklet et modernebomiljø med en kombinasjonav næringsareal,samt
kulturelle og sosialeaktiviteter. Et ordinært bomiljø bestårav ulike aldersgrupperog det vil i
årenefremover bli langtflere eldre i Melhus.De siste årenehar vi ogsåregistrert at mange
eldre ønskerå bosette segi Melhussentrum,for blant annet å ha en enkel tilgang til
butikker og servicetilbud.Det vil ikke leggesopp til andre brukergrupper(som rus og psykisk
helse)i bofellesskapeteller i de private leilighetenei LenaPark.Sistnevntevil med stor
sannsynlighetbli lagt ut for salgpå det åpnemarkedet.
Med bakgrunni at dagenstre bofellesskapliggeri sentrumpå lik linje med LenaPark,mener
Melhuskommuneatfaren stigmatiseringer mindre sannsynligsom det er med dagens
situasjon.Farenfor stigmatiseringer større hos dagensbofellesskap,som i større grad enn
skillersegfra annenbebyggelsei nærområdet.Melhuskommunemener at LenaPark
fremmer et selvstendigliv hos brukerne,gjennomen bygningsmasse,
teknologi,infrastruktur
og lokasjonsom tillater dem å styre hverdagensin på en bedre måte enn i dagenstre
bofellesskap.
5. Rekrutteringog fagmiljø
Risiko:Samlokaliseringav tre bofellesskapvil medføremindre fagligstøtte til personaletog
reduserestabiliteten i personalgruppen.
Status:
I sin uttalelsetil Husbankenpeker saksbehandlerfra fylkesmannenpå en rapport2 som viser
til at småbofellesskapgir signifikantbedre fagligstøtte og veiledningtil personaletenn
større bofellesskap.Det er verdt å merke segat forfatterne innledningsvisselvbemerkerat

2

Kittelsaaog Tøssebro:Storebofellesskapfor personermed utviklingshemming(2011)
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det kun var signifikantsammenhengnår de skiller ut de aller minste bofellesskapene,som
har 2-3 brukere.I tillegg ble det i denneundersøkelsenkun stilt spørsmålom hvorvidt
personaletsbehov for fagligveiledningvar dekket. Her kan det tenkesat behovetfor
veiledningog fagligstøtte er mindre når det er færre brukere å forholde segtil, og ikke
dermedat den fagligeivaretakelsenav beboerneer bedre. Viderepåpekesdet at det er en
stor svakhetmed forskningenat de små bofellesskapenevar eldre og at dette kunneha
innvirkningpå personaletskompetanseog kjennskaptil brukerne.
Tiltak for å redusererisikoen:
Godetjenester til personermed utviklingshemminghengertett sammenmed hvilken
kompetansesom er tilgjengeligi tjenestenog bofellesskapet.Enrapport fra Fafo3
oppsummererat samlokaliserteboliger og store bofellesskapleggergrunnlagfor mer stabile
fagmiljøer,og det er dette Melhus kommuneønskerå oppnåmed etableringenav LenaPark.
Stabiliteti personalgruppen,få kontaktpunkterog personellmed tilstrekkeligkompetanseer
svært viktig for personermed psykiskutviklingshemming.
I Fafo-rapportenfremheverde ansattestørre fleksibilitet, mer varierte arbeidsoppgaverog
et større fagmiljø.Etableringenav størrebofellesskapog personalbasermedfører også
redusertbehov for ekstrahjelp,noe som gjør det mulig å øke andelenansattemed
fagutdanning.Melhuskommunehar en politisk vedtatt satsningpå heltidskultur,som på sin
sidevil bidra til å utvikle godefag- og læringsmiljø.Det er rimelig å anta at større fag- og
kompetansemiljøvil gjøre det noe enklereå rekruttere fagpersonelli et markedsom blir mer
og mer krevendei takt med den demografiskeendringeni innbyggersammensetningen.
6. Deltidskultur
Risiko:
Ansattei deltidsstillingergir laverekvalitet på tjenesten og svakerepasient-og
brukersikkerhet.
Et stort antall tjenesteyteresom gir tjenester til den enkelte, medførerat det kan gå lang tid
mellom hver gangen ansatt yter tjenester til en bruker. Dette øker risikoenfor at brukeren
ikke får tilstrekkeligog kontinuerligtilsyn, og det øker risikoenfor at brukerenikke selvfår
utføre oppgaver,og gjennomdet lære eller vedlikeholdeferdigheter.
Status:
Dagenstre bofellesskaphar en utbredt bruk av deltidsstillingerfor å få turnusenetil å gå
opp. Bofellesskapene
har til sammenom lag 40 årsverkfordelt på 70 personer,noe som gir
en gjennomsnittligstillingsstørrelsepå under 60 %. Dette innebærermangedeltidsansatte,
få høgskoleutdannede
og ansattesom ikke har formell kompetanse.
Fylkesmennene
gjennomførtei 2016landsomfattendetilsyn med kommuneneshelse-og
omsorgstjenestertil menneskermed utviklingshemming.Det ble gjennomførttilsyn med 57
kommuner.I 12 kommunerfant fylkesmenneneingenlovbrudd.I de øvrige45 kommunenefant
fylkesmennenetil delsalvorligsvikt i tjenestetilbudet,og blant flere forhold ble det pekt på

3

Fafo:Samlokaliserteboliger og store bofelleskap(2012)
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svakhetersomdårligfagdekningpå kveld,natt og helg,samt knapphetpå høgskolekompetanse
i
4
dennerapporten .

Tiltak for å redusererisikoen:
Ensamlokaliseringav tre bofellesskapvil leggetil rette for å etablereflere 100 % stillinger,
ved at ansattekan gå mer på tvers av bofellesskapeneog at det ogsåkan etableresandre
arbeidstidsordningersom gir mulighet for å redusereandelendeltidsstillinger.Flereansattei
hele stillinger vil gi bedre kontinuitet i tjenesteytingen,i og med at brukernefå færre ansatte
å forholde segtil. Når ansattearbeiderfulltid, vil man lettere kunne utvikle godefag- og
læringsmiljøerog man vil kunne rekruttere de mest kompetentemedarbeiderne.5
Tjenestertil menneskermed utviklingshemmingkrever at ansattehar god kjennskaptil
brukernei tillegg til at brukernehar behov for forutsigbarhetog stabilitet i hverdagen.
Dersomde ansvarligefor dagligtjenesteytingikke kjennerden enkelte brukersindividuelle
behovog tildelte tjenester,kan det medføreat tjenesteneikke blir planlagtog gjennomført
forsvarlig.Hvisansatteikke har tilstrekkeligkompetanseom utviklingshemmingog har for
dårlig kjennskaptil brukerentil å fangeopp, fortolke og formidle det hun eller han uttrykker,
kan redusertlivskvalitetog unødiglidelsebli resultatet. Dette vil styrkesbetydeligved å øke
andelenheltidsansattei tjenesten.
Melhuskommunemener at i nye LenaParker risikoenfor manglendefagdekningog
deltidsstillingermindre enn ved dagenstre separatebofellesskap.Melhuskommunevil ha
mulighet for å lagestore stillinger ved at ansattekan arbeidepå flere bofellesskap.Dette vil
bli spesieltviktig i tiden fremover, for å kunne rekruttere kvalifisertpersonelli hele- og
omsorgstjenesten.
7. Alenearbeid
Risiko:
Alenearbeidutgjør en risiko for helse,miljø og sikkerhetfor ansatte,samtidigsom
alenearbeidogsåutgjør en risiko for svikt i utførelsenav helse-og omsorgstjenestersom på
sin sidegår utover tjenestemottakerne.
Status:
Alenearbeider av Arbeidstilsynetdefinert som «Arbeidhvor arbeidstakerenover tid er
utenfor syns-og hørselsrekkeviddefor sinekollegerog hvor hjelpen ikke er umiddelbarter
tilstede uten tilkalling». Enspredt bolig- og tjenestestrukturmedførerøkt bruk av
alenearbeid.Dagenstre bofellesskaphar alle alenearbeidpå natt, hvor nattevaktenesitter
alenepå vakt gjennomnatten i hvert bofellesskap.
Tiltak for å redusererisikoen:
Et av hovedmåletmed en samlokaliseringav tre bofellesskaper at bofelleskapeneskal
beholdefast kjent personellpå det enkeltebofellesskap,men samtidigkunneutvikle
løsningersom er fleksiblepå tvers av bofellesskapene.Det leggesopp til å i størst mulig grad
4
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Helsetilsynet:Det gjelder livet (2017)
Ingstad:Turnussom fremmer heltidskultur (2017)
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unngåalenearbeid,for å forhindre at ansattehar ansvaralenefor et bofellesskap.I et bygg
med samlokalisertebofellesskapvil de ansattealltid ha annentilgjengeligkompetanse
tilstede på huset. Dette vil bidra til å redusererisikoenfor situasjonerknyttet til vold og
trusler
8. Tjenestetilbud
Risiko:
Storeboenheterkan fremprovosereutfordrende atferd og føre til økte kostnader,jf
fylkesmannensuttalelsetil Husbanken.
Status:
Dagensbolig- og tjenestestrukturi Melhus gir et spredt fagmiljøsom igjen påvirker
tjenesteutøvelsentil brukerneav tjenestene.Samtidighar beboerneet lite og trygt bomiljø å
forholde segtil med mellom 4 og 8 medbeboere.
Tiltak for å redusererisikoen:
Ensamlokaliseringav tre bofellesskapi sammebyggvil leggetil rette for å ivareta det småi
det større. Denenkelte beboervil fortsatt forholde segtil sinemedbeboereog kjente
ansatte,samtidigsom personalethar mulighet til i større grad å samhandlepå tvers rundt
utfordrende situasjoner.Bofellesskapene
vil ha sine egneinngangerog egne,avgrensede
fellesarealhvor beboernekan velgeå oppholdeseg.Beboerei et bofellesskapvil ikke omgås
beboernefra de andre bofellesskapenedersomde selvikke ønskerdette.
Et større og bedre fagmiljøvil kunnebidra til en større fagligbevisstheti tjenesteutøvelsen
overfor brukerne,og på dennemåten forebyggebruk av tvang og makt6. Flereansattei
sammebyggvil ogsåkunnegi en større trygghet for både ansatteog brukere.Melhus
kommunemener derfor at en samlokaliseringav tre bofellesskapheller vil redusere
utfordrende atferd enn å øke den og at dette igjen vil bidra til mindre bruk av tvang og makt
ved at personalethar bedre kompetanse.

6

Fafo:Samlokaliserteboliger og store bofellesskap(2012)
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Oppsummertrisikovurdering
Underståendematriseoppsummererde risikovurderteområdenefor hvert enkelt
bofellesskapog det samlokalisertebofellesskapetLenaPark.Samletsett vurdererMelhus
kommuneat LenaParktil å væreen god løsningpå utfordringenekommunenkommertil å
møte i løpet av de kommendeårenemed aldrendebygningsmasse,
demografiutviklingog
rekrutteringsutfordringeri helse-og omsorgstjenestene.I tillegg vil en samlokaliseringav
bofellesskapkunnebidra til et faglig sterkt kompetansemiljø,som på sin side vil sikreet
kvalitativt godt tjenestetilbudtil den enkelte beboer.

Utredningsområde

Risikovurdering
Lenavegen

Risikovurdering
Rådhusvegen

Risikovurdering
Risikovurdering
Lensmannsgården LenaPark

Institusjonalisering
Brukertilpasning
Bygningsmasse
Lokalisering
Stigmatisering
Selvstendighet
Normalisering
Rekrutteringog fagmiljø
Deltidskultur
Alenearbeid
Tjenestetilbud

Vedlegg:
1. Tegningerav eksisterendebofellesskap
2. Tegningerav LenaPark
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BrukermedvirkningLenaPark
Dato
03.10.19
14.10.19
14.10.19
14.10.19
15.10.19
15.10.19
15.10.19
15.10.19
22.10.19
13.12.19
04.02.20

Typemøte
Møte med HMS-utvalgi
berørte bofellesskap
Møte i råd for personermed
nedsatt funksjonsevne
Møte med pårørendefra
involverte bofellesskap
Møte med ansattefra
involverte bofellesskap
Møte med pårørendefra
involverte bofellesskap
Møte med pårørendefra
involverte bofellesskap
Møte med pårørendefra
involverte bofellesskap
Møte med ansattefra
involverte bofellesskap
Personalmøte
Møte med NorskForbundfor
Utviklingshemmede
Møte med
pårørenderepresentanter

11.02.20

Møte i råd for personermed
nedsatt funksjonsevne

11.02.20

Møte med representanterfra
Legesenter

Brukerrepresentasjon
Temai møtet
Avdelingsleder,verneombudog
Orienteringom planer for LenaPark
tillitsvalgte i berørte bofellesskap
Representanteri råd for personer Orienteringssakom LenaPark,med
med nedsatt funksjonsevne
gjennomgangav skisser
12 pårørendefra Rådhusevegen Orienteringom LenaParkog
bofellesskap
gjennomgangav skisser
18 ansattefra Rådhusvegen
Orienteringom LenaPark,gjennomgang
bofellesskap
av skisserog innspill fra deltakerne
4 pårørendefra Lenavegen
Orienteringom LenaPark,gjennomgang
bofellesskap
av skisserog innspill fra deltakerne
6 pårørendefra Lensmannsgården Orienteringom LenaPark,gjennomgang
bofellesskap
av skisserog innspill fra deltakerne
15 ansattefra Lenavegen
Orienteringom LenaPark,gjennomgang
bofellesskap
av skisserog innspill fra deltakerne
9 ansattefra Lensmannsgården Orienteringom LenaPark,gjennomgang
bofellesskap
av skisserog innspill fra deltakerne
11 ansattefra Lenavegen
Orienteringom planer for LenaPark
bofellesskap
Lederog 2 medlemmeri NFU
Orienteringom LenaPark,gjennomgang
lokallag
av skisserog innspill fra deltakerne
3 pårørenderepresentanterfra
Gjennomgangav justerte skisserfor
involverte bofellesskap
byggetved arkitekt/innspill fra
deltakerne
Representanteri råd for personer Gjennomgangav justerte skisserfor
med nedsatt funksjonsevne
byggetved arkitekt/innspill fra
deltakerne
3 representanterfra legesenter
Gjennomgangav justerte skisserfor
byggetved arkitekt/innspill fra
deltakerne
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Tilstedefra administrasjonen
EnhetslederBo og avlastning
Kommunalsjefog
prosjektleder
Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetslederog rådgiver
Enhetslederog rådgiver
Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetslederog rådgiver
Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetslederog rådgiver
Enhetslederog rådgiver
Enhetslederog rådgiver
Enhetslederog rådgiver
Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetslederog rådgiver
Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetsleder,rådgiverog
arkitekt
Kommunalsjefog arkitekt

Kommunalsjef,prosjektleder
og arkitekt

12.02.20

Møte med representanterfra
voksenopplæring

Representanterfra
voksenopplæring

18.02.20

Møte med NorskForbundfor
Utviklingshemmede

NestlederNFUTrøndelag,Leder
og 2 medlemmeri NFUlokallag

26.02.20

Åpent møte i regi av NFU

Brukere,ansatteog
organisasjoner.

Gjennomgangav justerte skisserfor
byggetved arkitekt/innspill fra
deltakerne
Tilbakemeldingfra NFU.Gjennomgang
av justerte skisserfor byggetved
arkitekt/innspill fra deltakerne
Åpent møte vedrørendetilbud og
tjenester til menneskermed
utviklingshemming

Enhetslederflyktningetj. og
voksenopplæringog arkitekt

Oppdaterteskisserav 16.04vedlagtmed
ønskeom tilbakemeldingog innspill
Sakom medvirkninglagt frem

Prosjektleder

Sakom utnyttelse av tomt og
bygningsmasse
lagt frem

Kommunalsjef

Kommunalsjef,prosjektleder,
enhetsleder,rådgiverog
arkitekt
Politiskog administrativ
ledelsevar invitert og deltok

Mars/april Møter avlystgrunnet Covid19*
30.04.20
05.05.20
09.06.20

Epostutsendt til pårørenderepresentanterog NFU
Møte i råd for personermed
nedsatt funksjonsevne
Møte i råd for personermed
nedsatt funksjonsevne

Representanteri råd for personer
med nedsatt funksjonsevne
Representanteri råd for personer
med nedsatt funksjonsevne

Kommunalsjef

I tillegg er det avtalt møter i augustmed ansatte,pårørenderepresentanterog NFU
*Det var planlagtytterligere møter med pårørenderepresentanter,ansatterepresentanterogNFUi starten/midten av mars,men disseble avlystgrunnet covid-19-epidemien.
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Møtereferat22.06.20: Samlokaliseringav bofellesskapi Melhus sentrum
Teams-møtemellom Husbanken,Fylkesmanneni Trøndelagog Melhuskommune
Deltagere:
Husbanken:RegiondirektørGeorgVesterhus,avdelingsdirektør
Geir Strigerog rådgiverRandiSelseth
Fylkesmannen:FylkeslegeJanVaageog rådgiverAnn Marit Kristiansen
Melhuskommune:OrdførerJoridJagtøyen,rådmannKatrineLereggen,kommunalsjefTrude
Wikdahlog enhetslederBo og aktivitet KjerstiStenvig(referent)
InnledningsvisgjennomgikkkommunalsjefTrudeWikdahlen presentasjonsom viser de utfordringer
Melhuskommunestår i og vil stå i fremoveri fht demografiskutvikling,forventet økningi kostnader
til pleie og omsorg,og utfordringer vedr rekruttering av helsepersonell.Presentasjonener vedlagt
referatet.
Andel utviklingshemmedei Melhus og rekrutteringsutfordringer som følge av økt tjenestebehov
Melhuskommuneligger30 % over landsgjennomsnitteti fht andel personermed diagnosepsykisk
utviklingshemming.Kommunenhar gjennomto rapporter fra AgendaKaupangfått beskrevetat
kommunenligger høyt på kostnaderknyttet til målgruppen,ogsåsett i forhold til at kommunenhar
flere utviklingshemmedeinnbyggerei fht innbyggerantallenn det som er landsgjennomsnittet.En
viktig årsaktil de høyekostnadeneer at kommunenhar mangesmåbofellesskap,som er
ressursdrivendebådeøkonomiskog personellmessig.
Kommunenhar etstortbehov for å forberedesegpå en nærståendefremtid med økt presspå
tjenester og manglendetilgangpå kvalifisertpersonell.Melhuskommuneønskerå ha gode
forutsetningerfor å rekruttere høgskolekompetentpersonelli sine helse-og omsorgstjenesterog å
tilby heltidsstillingertil ansatte.For å etablere etstørre og mer robust fag-og kompetansemiljø
ønskerkommunenå erstatte tre av de nåværendebofellesskapenemed et nytt bygg.Disse
bofellesskapeneer i dårlig standog/eller har leiligheter som er for småi fht behovet til målgruppen.
Alle tre bofellesskapeneligger i Melhussentrum og dette ønskesvidereført.
Sentrumsplaneni Melhus og byggeprosjektetLenaPark
Melhuskommunefikk vedtatt ny områdeplanfor Melhus sentrum i september2019.Denneplanen
angir en byggehøydepå 2-4 etasjerfor den aktuelle tomten.
Byggeprosjektetsom har fått navnet LenaParkvil ikke vil skillesegut fra annennåværendeog
planlagtbebyggelsei sentrumsområdet.Byggetvil ogsåromme næringsarealog leiligheterfor det
åpnemarkedet,og dette er en vanligbyggemåtei Melhussentrum.
De tre nåværendebofellesskapfyllerikke dagenskrav til boliger for personermed
utviklingshemming,boligmassener utdatert med leilighetersom dels er nedslitte, for småeller
uegnet.Ingenav leilighetenei de tre bofellesskapenefyller NKFskrav til boliger i brukergruppe3.
Tegningenefor LenaParkble gjennomgåtti møtet og viser et byggi L-form med tre bofellesskap.Et
bofellesskaphar 8 leiligheter,fellesarealog personalfasiliteteri 1 etasje,og to bofellesskaphar 4
leiligheter hver, med hver sitt fellesarealogpersonalfasiliteteri 2. etasje.Alle leiligheter er på 64,5
m2 og gir god plassfor brukere som bruker rullestoler,og tar ogsåhøydefor endringi behovslik at
beboereskalkunnebo i sammeleilighet ogsåom de får endredebehov. I kjeller er det parkeringfor
beboernesbiler.
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Medvirkning
Kommunenhar hatt bred involveringfra ansattei de nåværendebofellesskap,hvoravalle ansatte
har deltatt på informasjonsmøter,og HMS-utvalgenesom bestårav avdelingsleder,verneombudog
tillitsvalgte har deltatt i planmøter.
Det ble i oktober 2019avholdt møter med alle pårørendepå de tre bofellesskapene.Det ble da valgt
pårørenderepresentanterfra hvert avbofellesskapenesom har deltatt i den videre prosessen.
Referatfra alle møter vedleggeskommunenstilbakemeldingtil Husbankensom sendesfør
sommeren.
Påbakgrunnav innspill som har kommet i medvirkningsmøter,er tegningerblitt omarbeidetfor å
møte de behovog ønskersom er fremkommeti påvirkningsmøtene.Tegningeneer derfor vesentlig
endret sidenden første søknadenble sendt Husbankeni november2019.
Sakenhar laget en del støy i media,ved at NFUsom organisasjonhar gått hardt ut mot prosjektet.
Rådfor personermed nedsatt funksjonsevneer ogsåkritisk til prosjektet,som følge av dette. Det er
viktig å nevneat flertallet av pårørendestøtter forslagetog mener dette vil være en stor forbedring
for beboernei de nåværendebofelleskapene.I presentasjonenble det vist til to uttalelser fra
pårørende.
Målet for Melhuskommuneer at det fortsatt skalytes godetjenester til menneskermed
utviklingshemmingsom er bosatt i kommunen.
Innspill fra Husbanken
Det ble fra Husbankensside fokusert på intensjonenei HVPU-reformen,og at det i forskninger
empiri på at et bofellesskapbør ha maks6-8 boenheter.Dette gir godetilbud, blir godt integrerte
boliger og oppfyller intensjonenom normalisering.
RegiondirektørGeorgVesterhussa atdet ville vært bedre om kommuneni stedet for tre
bofellesskappå 8+4+4beboere,heller delte opp og bygdeto bofellesskapi Melhussentrumhver for
8 beboere.Enmåte å løsedette på kan være at et bofellesskapfor 8 byggespå gjeldendetomt,
mensdet er mulig å integrereetbofelleskap for 8 i et av de andre planlagteleilighetsbyggenei
sentrum.Det ble ogsåvist til et prosjekt i Bærummed bofellesskapinn i ordinæreboligkomplekser.
Kommunensa at når det er ønskeligat nytt botilbud ligger i sentrum, må det tas hensyntil
sentrumsplanenog de foreliggendekravenetil tomteutnyttelse. Sentrumsbeliggenhet
er viktig i
dette prosjektet,da beboernei de tre bofelleskapenealleredebor og bruker sentrumsområdet.
Melhuskommuneviste til å ivareta “det småi det store”, og at man må se LenaParksom et bygg
som bestårav tre separatebofellesskap,samt øvrigefunksjonersom næringsarealog private
leiligheter.
Husbankenuttalte at byggetvil kunnebli sett på som en miniinstitusjon,selvom dagens
bofellesskapsstrukturbeholdes.De uttrykte forståelsefor utfordringenei fht kompetanseog
rekruttering, men stilte spørsmålved om det er riktig at investeringstilskuddetskalbrukestil å styrke
rekrutteringeni kommunene.Det ble ogsåstilt spørsmålved om det er rom for å byggeflere etasjer
med leiligheter i bygget.Påden måten vil byggetkunnegli mer inn ordinær sentrumsbebyggelse.
RådmannKatrineLereggenfortalte at det det i prosjektskissener sett på mulighetenefor større
utnyttelse av tomten, men at denneså langt ser ut til å være maksimaltutnyttet når vi hensyntar
brukergruppensbehovfor uteareal.
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RegiondirektørGeorgVesterhusetterspurte hvilket innsparingspotensialMelhuskommuneser i
dette prosjektet.RådmannKatrineLereggenredegjordefor at det er lagt inn en innsparingpå
nattevaktsressurser,
da det vil være et mindre behovfor dagensantall nattevaktermed en
samlokalisering.
Innspill fra Fylkesmannen
FylkeslegeJanVaageuttalte at den store utfordringen for kommunenefremover er rekruttering av
fagkompetanse.
Fylkeslegensa at han ikke er bekymret for samlokaliseringav tre bofelleskapi sammebygg,så lenge
det er tydeliggjort at det fortsatt er separatebofellesskap.Melhuskommunebør i sitt svartil
Husbankenvise hvordande vil opprettholde dette som adskiltebofellesskap.Videremå kommunen
svareut hvorvidt de leilighetenei byggetsom ikke er tilknyttetde tre bofellesskapeneskalselges
eller væreutleieboliger.Dersomdet skalvære utleie bør det lageskriterier for hvem som skalkunne
leie disse,da det ikke er ønskeligmed en blandingav brukergrupper.Samtidigble det nevnt at det
kan være mer akseptabeltmed dennetype byggi et områdemed mye blokkbebyggelse,
da et slikt
byggvil værelike normalt som andre.
RådgiverAnneMarit Kristiansenfra Fylkesmannenviste ogsåtil forskningi fht størrelsepå
bofellesskap,hvorhun viste til at større bofelleskapikke gir bedre faglighetog økt kompetanse.Fra
kommunensside ble det vist til at det ogsåforeliggerforskningsom viserdet motsatte og at Melhus
kommunesmål er å få kvalifisertpersonaleogå skapeet godt kompetansemiljøsom til sammenvil
gi bedre faglig kompetansei tjenester til utviklingshemmede.Det ble ogsåstilt spørsmålfra Melhus
kommuneknyttet til hvorfor alenearbeidikke ble problematiserti større grad enn det gjør.
Alenearbeider svært sårbartfor utsatte grupper som utviklingshemmedeog er relativt vanligi små
bofellesskap(vold og trusler).
Melhuskommuneønskerå fortsatt kunne gi gode,forsvarligetjenester til utviklingshemmede.
OrdførerJoridJagtøyenuttalte at byggeprosjektetLenaParker fremtidsrettet og en god forvaltning
av ressursersom vil værebærekraftigfremover i tid. Dette vil bidra til å drive samfunnsøkonomisk,
samtidigsom man sikrer et godt kompetansemiljøfor å rekruttere kvalifisertkompetanse.Det bør
ogsåvære interessefor å se på erfaringerfra dennemåten å byggepå.
Avslutningsvisuttalte fylkeslegeJanVaageat det er ønskeligat Melhuskommunesvarerut de
punktenesom Fylkesmannenhar pekt på i sin uttalelsetil Husbankenog tydeliggjørehvorfor Melhus
kommunetenker at dette blir en god løsningfor brukergruppenog bidra til integrering.
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RÅDHUSVEGEN BOFELLESSKAP– NYBYGG
ANBUDSKONKURRANSE FORPROSJEKT
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DEL 0: GENERELL DEL - TILBUD
DEL 0: GENERELL DEL
Innledning
Melhus kommune skal oppgradere bygningsmassen ved Rådhusvegen bofellesskap. I
den forbindelse vil det være behov for å etablere et forprosjekt, hvor det
gjøres en vurdering av fremtidige muligheter for et oppgradert og utvidet
bofellesskap på eksisterende tomt, samt en vurdering av utvidelse av
boligmassen ved Sørtun bofellesskap. Det tas sikte på en realisering av
prosjektet i 2020. Det er forutsatt 45% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.
Ved en samling av små bofellesskap til et større vil det være besparelser på
bemanningen. Dette er tatt inn som gevinst ved en eventuell realisering, slik
at netto driftseffekt forventes å være omtrent i null.
Generelt
Dette dokumentet inneholder orienteringer, innbydelse og administrative
bestemmelser.
Spørsmål om konkurransegrunnlaget kan stilles inntil 6 dager før
tilbudsfristens utløp. Svar på spørsmål fra enkelttilbydere vil bli meddelt
samtlige deltakere.
Det er mulig å avtale en befaring før tilbudsfristen.
NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, vil bli
benyttet.
Prosjektadministrasjon
Funksjon
Byggherre
Prosjektleder

Fork
BH
PL

Firma
Melhus kommune
Melhus kommune

Ansvarlig
Morten Børseth
Folke Havdal

Tilbudsinnbydelse
Melhus kommune innbyr med dette til tilbudskonkurranse om utarbeidelse av
forprosjekt for forprosjekt av nytt bofellesskap ved Rådhusvegen. Tilbudet
merket ”Tilbud – utarbeidelse av forprosjekt, Rådhusvegen bofellesskap”
innleveres elektronisk (minnepenn) til:
Melhus kommune
Rådhusveien 2
7224 Melhus
Innleveringsfrist:
8.2.2019 kl. 12.00
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Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter tilbudsfristens utløp som
lukket åpning, og tilbyderne vil ikke ha anledning til å være tilstede under
åpningen. Tilbud som innlevert etter fristens utløp vil bli returnert uåpnet.
Kontraktsgrunnlag
Ved opprettelse av kontrakt vil følgende dokumenter være relevante:
1.
2.
3.
4.
5.

Avtaledokument, basert på NS 8401.
Referat fra kontraktsmøte.
Tilbudsbrevet.
Dette tilbudsdokumentet med vedlegg.
Gjeldende krav/lover og forskrifter.

Framdrift
Ferdig forprosjekt for behandling 1.8.2019
Tilbudsregler
Tilbudskonkurransen gjennomføres ihht Forskrift om offentlige anskaffelse Del
II.
Tilbudet skal være bindende i 90 dager regnet etter tilbudsfristens utløp.
Innkomne tilbud vurderes av byggherren. Tilbudene evalueres ift. prinsippet
om ”det økonomisk mest fordelaktig tilbud”.
Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsskjemaet og i
tilbudsbrevet, har opplysningene i tilbudsbrevet forrang.
Evalueringen vil skje etter følgende prioriterte tildelingskriterier:
60 vekttall:

PRIS

40 vekttall:

KVALITET OG KOMPETANSE, REFERANSER OG KAPASITET

100 vekttall:

SUM

Det tilbud som totalt anses økonomisk mest fordelaktig for byggherren vil bli
valgt.
Tilbudet skal være komplett inkl. alle kostnader
Tilbudene må være sammenlignbare jfr FOA. Dette betyr at:
•

Evt. forbehold og avvik skal være prissatte. Forbehold og avvik som
ikke er prissatt av tilbyder vil bli skjønnsmessig prissatt av
Byggherren i vurderingen.

FØLGENDE SKAL VEDLEGGES TILBUDET:
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1.

DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONSKRAV

Følgende vedlegg skal dokumentere oppfyllelse av konkurransens
kvalifikasjonskrav.
Kvalifikasjonskrav vurderes før evt. vurdering av tildelingskriteriene.
Tilbud som ikke dokumenterer at tilbyderen oppfyller konkurransens minstekrav
til kvalifikasjoner vil bli avvist.
Tilbyder skal levere egenerklæring på at følgende kriterier er oppfylt:
1.1 Gyldig firmaattest fra Brønnøysundregisteret eller utenlandsk faglig
register.
1.2 Skatteattest uten restanser fra kemnerkontor - ikke eldre enn 6 mnd.
1.3 Skatteattest uten restanser fra fylkesskattekontor - ikke eldre enn 6
mnd.
2.

DOKUMENTASJON AV TILDELINGSKRITERIER

Følgende vedlegg gir dokumentasjon for Byggherrens vurdering av hvilken
tilbyder som skal tildeles oppdraget i.h.t tildelingskriteriene.
Pris:
2.1 Komplett utfylling av Tilbudsskjema Del 1 (komplett utfylt og signert).
Herunder etterspurte timepriser.
2.2 Tilbudsbrev med angivelse av hvorvidt det tas forbehold, eller tilbudet
inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget, i så fall hvilke og – dersom
mulig – prisen på disse.
Kvalitet - kompetanse og referanser - kapasitet:
2.4 Framdriftsplan med angivelse av hovedaktiviteter, milepæler og dato for
ferdigstillelse og overtakelse.
2.5 CV-er på nøkkelpersonell og referanseliste over relevante prosjekter
siste 5 år.
Kontraktsbestemmelser
Generelle kontraktsbestemmelser
NS 8402, ” NS 8402 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag
honorert etter medgått tid - skal gjøres gjeldende ved en eventuell
kontraktsinngåelse.
Spesielle kontraktsbestemmelser
Tilbudssummen skal inkludere alle nødvendige møter med byggherre og
brukergrupper samt eventuelle reiseutgifter.
Administrative bestemmelser
Korrespondanse
Prosjektets navn er: 2421 Rådhusvegen bofellesskap.
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All korrespondanse vedrørende byggesaken skal ha prosjektets nr/navn i
overskrift, samt tema for brevets hensikt eller innhold.
Dersom brevet omhandler flere saker skal dette klart fremgå av overskriften,
men dette bør i størst mulig grad unngås av arkivhensyn.
Emnefeltet skal angi prosjektets navn og tema. E-post anses ikke som relevant
korrespondanseform i de saker der signaturkrav på dokumenter er åpenbar.
Brev til kontraktspartner sendes til vedkommende sin forretningsadresse hvis
ikke annet er avtalt.
Korrespondansen skal vise hvor gjenpart er sendt.
Fakturarutiner
All avregning/fakturering skal skje 1 gang pr. mnd. til fast dato, 30. i
måneden, hvis ikke annet er spesielt avtalt. A-nota settes opp iht avtalt
betalingsplan for prosjektet. Alle fakturaer har forfallsdato 30 dager etter
mottagelsesdato hos PL.

Alle fakturaer stilles til:
Melhus kommune
v/Folke Havdal

Fremdriftsrapportering
Ved avvik i forhold til planen plikter prosjekterende skriftlig å underrette
om hvilke korrigerende tiltak han planlegger å iverksette for å komme inn på
planen igjen.
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DEL 1: TILBUDSSKJEMA
Tilbudsskjema
Tilbudet anses ikke komplett med mindre alle punkter i tilbudsskjemaet er
utfylt.
De komplette arbeider og ytelser som fremgår av tilbudsgrunnlaget tilbys
utført for den samlede sum ihht Vedlegg 1:
1

TILBUDSSUM EKS MVA

Kr.

Arbeidslønn (ekskl. mva.):
Denne pris skal være inklusiv alle lønnsutbetalinger, alle sosiale avgifter,
forsikringspremier, reiseutgifter og alle påslag samt øvrige utgifter som kan
få innvirkning på timeprisen
Fast timelønn eks. mva.:
kr ...................
Forbehold
Eventuelle forbehold og tilleggsopplysninger skal angis særskilt i
følgeskrivet til tilbudet. Hvis noen deler av den totale leveransen ikke er
medtatt eller ikke tilfredsstiller de krav og spesifikasjoner som er angitt,
skal også dette angis særskilt i følgeskrivet. Eventuelle forbehold notert
på/i andre dokumenter gjelder ikke.
Lønns- og prisstigning
Prisen er fast i prosjekteringsperioden.
Tidsfrister
Entreprisen skal leveres komplett i henhold til en tidsramme.
Dagmulkt
Iht. NS 8401, punkt 12.2.
Forsikring/garantier
Tilbyder er forsikret i forsikringsselskap/vil stille få stillet
kausjonsgaranti i følgende selskaper:
Forsikringer ihht. NS 8401
stilles av :
Garantier ihht. NS 8401 vil bli
stillet av:
Til evt. avklarende møte plikter tilbyder å fremlegge forsikringsattest/bevis og forhåndsbekreftelse fra garantist.
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Underskrift
Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og
kontrollert at prisgrunnlaget er fullstendig.
Sted/dato:
Tilbyders underskrift og
stempel:
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VEDLEGG 1:
Prisskjema
Tilbudt
personell

Tid

Timepris
eks. mva

300 t
Antall

Møtevirksomhet
Pris pr stk

5 stk
SUM eks
mva
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Sum

Vedlegg 2:
Kart over eiendommen 94/164
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Fylkesmannen i Trøndelag

Vår dato:

Vår ref:

Trndelagen fylhken&lma

14.01.2020

2019/14631

Deres dato:

Deres ref:

11.12.2019
Saksbehandler, innvalgstelefon

Husbanken
Postboks 1404
8002 BODØ

Ann Marit Kristiansen, 74 16 82 14

Uttalelse til inv esteringstilskudd
kom mune

- Rådhusvegen bofellessk ap- Melhus

Bakg runn:
Fra økonomi og handlingsplan framkommer at det har vært en vekst i registrerte psykisk
utviklingshemmede i Melhus fra 65 i 2013 til 83 i 2019. Dette medfører et økt behov både for
tjenester i egen bolig og i bofellesskap. «I dag tilbys det ambulerende tjenestertil hjemmeboende

brukerefra tre av bofellesskapenei bo og avlastningog behovetfor dennetype tjenester er okende.»
Melhus oppgir som et av sine mål i handlingsplan at det skal være tilgjengelige, brukerorienterte
godt tilpassede tjenester.

og

For å imøtekomme utfordringer med spredt tjenesteyting og vekst i antall personer med psykisk
utviklingshemming i kommunen skal det skal bygges nye omsorgsboliger til personer med
utviklingshemming i Melhus kommune. Det skal etableres 16 nye omsorgsboliger fordelt på to
etasjer. Omsorgsboliger i Rådhusvegen Bofellesskap skal rives og nytt bygg skal gi rom dor åtte nye
beboere, som flyttes fra Lenavegen og Lensmannsgården.
Fra plantegning fremkommer at det etableres 4x4 leiligheter over to etasjer, hvor det etableres
fellesstue og kontor/personalområde midt i bygget med fire leiligheter på hver side. I 2. etasje er det
lagt plan for trimrom. Hver leilighet planlegges med 64.6 m2 med adskilt soverom, åpen løsning
stue/kjøkken og bad. Det skal etableres næring og utleieenheter i en fløy.
Det oppgis å ha vært dialog med ansatte, fremtidige brukere og pårørende i planprosessen uten at
det foreligger referat fra disse møtene. For å sikre brukerinvolvering bør disse etterspørres i likhet
med det uttalelse fra rådet for funksjonshemmede i kommunen.
Vurd ering fra Fylkesmannen
I Norge representerer Ansvarsreformen (1991) et hovedskille i omsorgen for personer med
utviklingshemming. Inkludering av utviklingshemmede i lokalsamfunnet og muligheten til å leve et liv
som folk flest står sentralt. Melhus kommune planlegger å etablere et større bofellesskap enn det
som er nedfelt som husbankens retningslinjer. Retningslinjen som er knyttet til ansvarsreformen var
at et bofellesskap skulle være for fire eller færre. Anbefalingen er slik det fremstår i dag i samsvar

E-postadresse:
lkesmannen.no
fmtl ost
Sikker melding:
www. lkesmannen.no/meldin

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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med forskning på området. Utviklingen nasjonalt viser at mer enn halvparten av bofellesskapene
som er bygd etter 2000 best&r av syv eller flere boenheter (Soderstrom og Tossebro 2011). De store
bofellesskapene kan medføre tendens til institusjonalisering ved at boformen gjør den enkelte
avhengig av andre. Det legges opp til kollektiv struktur samt at de daglige praktiske tjenestene er i
tilknytning til en personalbase. Forskning nasjonalt og internasjonalt viser at kvaliteten på tjenestene
og individuell oppfølging kan avta med bofellesskapets størrelse noe som har bakgrunn i flere
faktorer. Vi rapporterer brukerne selv at de trives best i små samlokasjoner.
Rettighetsutvalget leverte sin NOU 2016:17 «På lik linje» i2016, hvor de refererer til åtte løft for å
realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at
menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med
andre. Utvalget la forpliktelsene i menneskerettighetene når det gjaldt boligspørsmål til grunn.

«I 2006 ble FN-konvensjonen
om rettighetenetil mennesker
mednedsattfunksjonsevne
(CRPD1)
vedtatt.
Konvensjonen
leggertil grunn at allemenneskerhar lik verdi,og at samfunnethar en plikt til å anerkjenne
det menneskelige
mangfold.Samfunnet må innrettesslik at alle,uansettfysiskeogpsykiskeforutsetninger,
får li k tilgangtil de rettighetersomdannergrunnlagetforet verdigliv. Norgesignertekonvensjonen
i 2006,
og ratifisertedeni 2013»(https://www.re erin en.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/?ch=2)
Artikkel 19 Retten til et selvstendi liv o til å være en del av lokalsamfunnet
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha anledning til å velge bosted, boform og hvor
og med hvem de vil bo på lik linje med andre.
•
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være inkludert i og delta i samfunnet.
Rettighetsutvalget foreslo på bakgrunn av sin gjennomgang hvor det blant annet skulle settes tak på
seks samlokaliserte boliger for at kommunen kunne få lån og tilskudd fra Husbanken.
Effektivisering og kostnadsbesparelse og gode betingelser for et god fagmiljø for personalet er ofte
fremhevet i argumenter for å bygge større bofellesskap. Dette er i midlertidig ikke tydelige
holdepunkter for i undersøkelser og forskning som er gjennomført. Det undersøkelsen fra Kittellsaa
og Tøssebø (2011) derimot oppgir er at små bofellesskap er signifikant bedre på faglig støtte og
veiledning til personalet, økt stabilitet i personalgruppen samt færre personale som gav tjenester til
den enkelte. For beboeren er dette viktig med tanke på forutsigbarhet i hverdagen og kan virke
helsefremmende og således bidra til økt livskvalitet.
Videre vil en i et lengre perspektiv basert på faglig vurdering gjøre kommunen oppmerksom på at
store enheter kan fremprovosere utfordrende atferd og dermed føre til økte kostnader.
Brukermedvirknin :
Kommunen skal i sine planprosesser påse at medvirkning er oppfylt i planprosesser. Plan og
bygningsloven §5-1 Medvirkning« .... Kommunenhar et særligansvarfor sikre aktivmedvirkningfra

gruppersomkreverspesielltilrettelegging».
Brukere har rett til medvirkning og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning
er en lovfestet rettighet og er viktig for å bidra til god tjenesteutvikling både i forhold til utforming og
gjennomføring av generelle og individuelle tjenestetilbud. Brukermedvirkning skal skje på flere nivå
og reguleres ut fra ulike lowerk. På systemnivå i kommunen reguleres brukermedvirkning i Lov om
kommunale helse- o oms or st'enester 5 3-1O:Kommunen skal sørge for at representanter for
pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
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ulike-niva).
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I undersøkelser hvor personer med utviklingshemming er spurt om boforhold, fremkommer at de
trives best i hjemlige omgivelser og i små bofellesskap.
Omsor sboli er o sammensetnin :
Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform og er juridisk å betrakte som beboerens private hjem.
Boligen kan være privateid eller kommunal utleiebolig. Pasienten får tildelt tjenester etter individuell
vurdering. Mange kommuner tilbyr også omsorgsbolig til personer med store hjelpebehov, som for
eksempel til personer med demens, utviklingshemning og fysiske og psykiske lidelser. I slike tilfeller
er det ofte personale til stede hele døgnet. Boformene kan ha likhetstrekk med institusjoner med
mange beboere samlet i et bofellesskap, og heldøgnsbaserte tjenester med stasjonær bemanning.
Sammensetning av beboere i et bofellesskap har betydning for den enkelte beboer og for den som
skal bistå. For mennesker med utviklingshemming er det viktig at omgivelsene og miljøet ivaretar og
legger til rette for utvikling og styrking av funksjon. Det er en sårbar gruppe hvor trygghet og
forutsigbarhet er særlig viktig å ivareta. Personer med utviklingshemming kan ha vansker med å
tolke omgivelser og gi uttrykk for opplevelser og følelser, som igjen gir en sårbarhet for utvikling av
depresjon og angst. Utfordringer med å sette ord på følelser og opplevelser kan videre føre til
utfordrende atferd i form av utagering.
Forståelse av utfordrende atferd bygger på erkjennelse av at atferden oppstår på bakgrunn av at
brukeren lever i kontakt med sine omgivelser. Er det fellesarealer med mye støy, oppleves
omgivelsene som truende og skaper stress eller som lite forutsigbar og uoversiktlig, kan
rammevilkårene være en faktor som utløser utfordrende atferd. Hvordan vi tilrettelegger boformer
kan således ha betydning både på funksjon og atferd.
I store bofelleskap blir det således særlig viktig med differensiert tilnærming og tilrettelegging utfra
diagnose og funksjon. Det bør også foreligge faglige vurderinger av sammensetning av brukere som
ivaretar den enkelte med mål om homogen gruppe i bofellesskapet. Individuell oppfølging,
tilgjengelig fagkompetanse og mulighet for faglig utvikling er en forutsetning.
Melhus kommune etablerer i tillegg til bofellesskapet utleieleiligheter og hvem som leier vil være av
betydning også for dem som er tenkt boende i omsorgsboligene.
Konklusjon:
For å sikre brukerinvolvering bør det etterspørres referat fra dialog med ansatte, bruker og
pårørende samt uttalelse fra rådet for funksjonshemmede i kommunen.
Det er en forutsetning av boligene bygges ut fra Husbankens retningslinje for boliger til
mennesker med utviklingshemming. Boligen skal være universelt utformet, tilrettelagt for
behov for hjelpemidler, velferdsteknologiske løsninger tilpasset brukergruppen og kunne
ivareta endringer av helsetilstand både med tanke på fysiske- og kognitive
funksjonsnedsettelser.
Det bør foreligge vurderinger og kriterier for hvem som skal bo i utleieboligene på området
som sikrer at området oppleves trygt og godt for dem som skal bo i omsorgsboligene.
Det bør foreligge krav om vurderinger og tydelige kriterier for hvem som kan bo i
bofellesskapet, slik at Melhus kommune sikrer at det ikke vil bli en blandet diagnosegruppe i
fremtiden.
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Da kommunen velger å fravike fra faglige anbefalinger og nasjonale føringer om små
bofellesskaper for denne brukergruppen, bør kommunen kunne legge frem en
risikovurdering av tiltaket. Kommunen må kunne vise hvordan de kan kvalitetssikre
tjenestetilbudet til beboerne og ivareta et faglig forsvarlig tilbud som sikrer god bo- og
livskvalitet. Kommunen bør videre vurdere hvordan de gjennom tiltaket ivaretar Artikkel 19
Retten til et selvstendig liv og til å være en del av lokalsamfunnet.

Med hilsen
Marianne Hyldmo
Seksjonsleder
Helse- og omsorgsavdelingen

Ann Marit Kristiansen
Seniorrådgiver
Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Geotekniske undersøkelser - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
34/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/1 - 13
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - geotekniske undersøkelser
Orientering til kontrollutvalget 10.9.2020 - geotekniske undersøkelser Eid barnehage
Notat fra Era Geo 05.11.2019 og rapport fra Asplan Viak 04.11.2019
Eid barnehage - Geoteknisk vurdering
Datarapport fra grunnundersøkelse
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 28. mai 2020 ble det under sak 27/20 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om om prosjektering og anbudsgrunnlag Eid barnehage med
tanke på geotekniske undersøkelser.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Eid barnehage
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektering og anbudsgrunnlag med
tanke på geotekniske undersøkelser. Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 15. august 2020.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 24.06.2020 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering om geotekniske undersøkelser. Rådmannens skriftlige
tilbakemelding er vedlagt saken.
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom og Folke Havdal, Bygg og eiendom, vil være
tilstede i kontrollutvalgets møte og svare på eventuelle spørsmål.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/1-10
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 24.06.2020

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Orientering til kontrollutvalget - geotekniske undersøkelser
På kontrollutvalgets møte 28. mai 2020 ble det under sak 27/20 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om om prosjektering og anbudsgrunnlag Eid barnehage med
tanke på geotekniske undersøkelser.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Eid barnehage
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektering og anbudsgrunnlag med
tanke på geotekniske undersøkelser. Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 15. august 2020.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 27/20, ber vi herved om at rådmannen i
Melhus kommune sender en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen
15. august 2020, samt orienterer på kontrollutvalgets møte 10.09.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Org.nr: 988 799 475

Orientering til kontrollutvalget 10.9.2020 – geotekniske undersøkelser Eid
barnehage
Kontrollutvalget har bedt om en orientering om prosjektering og anbudsgrunnlag med tanke
på geologiske undersøkelser.
Kort historikk
Konkurransegrunnlag for prekvalifisering ble offentliggjort den 15.12.2017 med anbudsfrist
den 12.01.2018, tre entreprenører ble valgt ut til å gi tilbud (frist: 2.4.2018)på nye
barnehager på Ler og på Korsvegen. Konkurransen ble avlyst på grunn av for høy pris, her var
ikke ny adkomst medtatt og eventuelle ekstra kostnader i forhold til geotekninkk.
Det ble deretter holdt en ny, åpen konkurranse hvor konkurransen ble utlyst 15.03.2019
med tilbudsfrist 03.05.2019. Trebetong AS ble kontrahert og startet arbeidene i august 2019.
Grunnforhold
Geoteknisk vurdering og datarapport fra grunnundersøkelsene ble utført av Rambøll, disse
er datert henholdsvis 23. og 26.04 2018 og var en del av anbudsgrunnlaget i denne
konkurransen.
Trebetong AS, som Melhus kommune har kontrakt med om bygging av barnehagen, hadde i
sitt tilbud tatt forbehold om hvordan de geotekniske utfordringene kunne løses med flere
alternativer, det med bakgrunn i de konklusjonene som de geotekniske rapportene hadde.
Med bakgrunn i dette ble det i samarbeid med entreprenør gjort vurderinger som gjaldt
plasseringen av bygget for å redusere behovet for utskifting av dårlige masser.
Entreprenøren utførte i tillegg prøvegraving ved sjakting på tomta den 17.7.2019 for å få
enda bedre kunnskap om grunnforholdene, denne prøvegravingen var i dybde under dagens
graveplan på tomta. Det ble ikke påvist grunnvann i Rambøll sine undersøkelser og heller
ikke ved prøvegraving.
Entreprenør varslet den 21.10.2019 om vanninnsig i tomta og «dyssende» grunn,
entreprenørens geotekniske konsulent var på befaring samme dag. Entreprenør og
geoteknisk konsulent vurderte i samråd å engasjere hydrogeologisk kompetanse, Asplan Viak
ble engasjert. To hydrogeologer fra Asplan Viak var på befaring på tomta den 29.10.2019, og
utførte i tillegg en del undersøkelser for å prøve å finne svar på hvor vannet kom fra. Asplan
Viak leverte sin rapport 4.11.2019 og har sammen med ERA Geo AS laget forslag til tiltak.
Dette er nærmere beskrevet i KST 106/2019 der det ble bevilget ekstra ressurser for å
gjennomføre tiltak.
Tiltakene ble gjennomført med drenering av vanninnsig, forbelastning av tomta med
påfølgende målinger for om mulig å avdekke sig i grunnen. Måleresultatene viste minimalt
med sig og tomta ble «friskmeldt» og byggeklar.
Barnehagen er nå snart ferdig og overtas av Melhus kommune 12.10.2020, det planlegges
for drift av ny barnehage fra 16.11.2020.
Vedlegg:
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Geotekniske rapporter datert 23. og 26.4.2018 samt notat om vanninnsig datert 5.11.2019
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Eid barnehage
Notat
Vurderinger etter vanninsig i tomten
Til:

WSP NORGE AS v/ Arve Dalseth

Kopi:

Trebetong AS v/ Hostein Hammerås
Anleggstjenester AS v/ Andreas Byberg
AsplanViak AS v/Rolf E. Forbord

Fra:
Kontrollert:

ERA Geo AS v/ Sigurd Holo Leikarnes
ERA Geo AS v/ Magne Bonsaksen

Dokumentnr.:
Dato:
Versjon:

19058-RIG03
5.11.2019
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1 Introduksjon
Etter ERA Geo sin befaring den 21.10 ble vi varslet om at det kom betydelige mengder med
vann inn i tomten, opp av trauet. Det var i dette området prøvegravd for å avdekke eventuelle
utfordringer med vannfør prosjektet startet opp. Det var prøvegravd dypere enn dagens
utgraving, uten å påtreffe vann. Vannet var imot våre forutsetninger for utgravingen, og når
graver varslet om dissegrunn og bekymringer for utgravingen, var det behov for å få inn
eksperter på vann for å finne årsak og risikoknyttet til dette vannet. Dersom vanninnsiget
medføre grunnvannssenkingkan
dette potensielt medføre setninger på berørte områder.
I samråd med Trebetong AS ble AsplanViak AS engasjertfor å redegjøre for vannet. Det kom
to hydrogeloger fra AsplanVaik og befarte tomten tirsdag 29.10, rapportert i rapport 62621801 Eid barnehage –Hydrogeologiske vurderinger –4.11.2019.

2 Vurderinger
Når det strømmer vann inn i en byggegrop, blir geoteknikereautomatisk
bekymret for
setninger av det området vannet kommer fra. For å avklare denne risikoenble AsplanViak
forespurt å finne ut:
1) Hvor kommer det innstrømmende vannet fra, og er det fare for at det senker
vannstanden i tilstøtende områder?
2) Hvordan etablere god byggegrunn når det er en oppadrettetvannstrøm
i trauet.

3 Resultater
AsplanViak har utarbeidet en fyldig rapport, hvor det er gjennomført et studium på vannet i
området. Rapporten ligger også som vedlegg til dette notatet.
1) Det konkluderes med atvannet som strømmer inn i tomten er grunnvann, og ikke
overflatevann. Videre konkluderes det med at grunnvannet henger sammen med
myren vest for skolen. Detkommenteresat
de ikke er bekymret for økte setninger i
ERA Geo AS,Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. NO 920591035MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no
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myra vest for skolen som følge av gravingen ved Eid Barnehage. AsplanViak antar at
tiltaket har senket grunnvannet 0,5-1,0 meter på vestsiden av byggegropen, og
maksimalt 0,5 meter under skolen.
Det er ikke grunnundersøkt under skolen. Fra Rambøll sine boringer, er det boring 9, 10 og 11
som ligger nærmest skolen, rett øst for skolen. (se 1350027072 –Datarapport fra
grunnundersøkelser, Rambøll 23.4.2018, samt utklipp bakerst i dette notatet). Disse
boringene viser lagdelt grunn, dominert av friksjonsmasser. En grunnvannssenking på 0,5m
tilsvareren lastpåføring på 5kPa som har influensdybde i hele dybdeintervallet. Meden
antagelse om at det er samme massene under skolen som det som er rett øst for skolen,
forventes ikke en grunnvannssenking på 0,5 meter å medføre merkbare setninger på
eksisterende konstruksjoner.
2) Det er utfordringer med å opparbeide en god byggegrunn med oppdrettetgradienti
trauet. Siden AsplanViak ikke er bekymret for at byggegropen skal medføre skade på
området, anbefaler de å opprettholde drenssystemet som er etablert i gropen i dag.
Den oppdrettedegradienten
medførerog kornskjelettetløftes
av vannstrømmen, og
medfører etsetningspotensiale i topplaget i det berørte området av byggegropen.
Området som ikke er påvirket av gradienten kan masseuskiftes på samme måte som
tidligere.
For å etablere en god byggegrunn anbefales følgende fremgangsmåte:
• Drensystemet som er laget i dagpå nord- ogøst siden med grøfter, anbefales
opprettholdt.
• Det gjøres en avskrapning av topplaget som er omrørt og «ødelagt». Dette gjøres i en
liten seksjon av gangen, 1-2 skuffebredder. Det anbefales ikke dypere enn kote +167,5.
Alle masser som inneholder snø eller tele må fjernes.
• Det må legges ut separasjons duk mot de stedlige massene. Denne må rulles ut
umiddelbart.
• Det legges på pukk, minimum 0,5 meter med en gang. Dette vil påføre vekt på de
stedlige massene, som gjør at kornene ikke løftes opp av vannstrømmen.
• For hver 5-10 meter etableres det drensgrøft fra NV til SØ. Det graves da i en
skuffebredde ned til kote +167,0. Deretter legges det pukk og fylles opp med 0,5m med
pukk. Det lages så et spor i pukken for å legge drensledning. Det etterstrebes å legge
drensledningen så dypt som mulig. Se skisse neste side for plassering.
• Når dette er gjort, anbefales så å legge ut en fylling med overhøyde på detberørte
området. Legg på 3-4 meter (vilkårlige masser) i det aktuelle områdetfor å
fremprovosere eventuelle setninger i den øverste meteren av topplaget, som vil være
setningsømfintlig. NB, pass på skråningsstabilitet ut mot myren/grøften.
• For å dokumentere setningsutviklingen, børdet gjennomføres deformasjonsmålinger.
Ved å måle setningen vil man kunne dokumentere at grunnen er ferdig satt før
overhøyden fjernes og bygget etableres. Siden det er stor grad av friksjonsmasser
forventes setningene å komme hurtig, det antas på nåværende tidspunkt at
forbelastning på 2-8 ukerer tilfredsstillende. Det anbefales å måle to ganger i uken, og
sende over resultatene til geoteknikker fortløpende. Det kan da eventuelt
dokumenteres kortere behov for forbelastningen.
1) Dersom det etableres en fylling av kvalitetsmasser, kan setningen måles ved å
legge en stor sten på toppen av fyllingen, som det monteres en setningsbolt på.
2) Legges det ut dårlige masser vil en måle egensetninger i fyllmassene i tilleggved å
benytte en sten. Da kan man alternativt benytte målestenger. Det er da en plate på
kote +168, med en stang opp til topp fylling. Utenpå denne stangen påføres et rør
før fyllingen etableres, (se Figur2). Deretter måles deformasjonene av topp stang.

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. 920591035MVA
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Figur 1Prinsippskisse drensystem, hentet fra AsplanViak sin rapport
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Figur 2Prinsipp målestenger for måling av deformasjon, hentet fra SVV HB V221
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Figur 3Boring nummer 9, hentet frs Rambøll sin datarapport
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Figur 4 Boring nummer 10, hentet fraRambøll sin datarapport

Figur 5 Boring nummer 11hentet fraRambøll sin datarapport
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Vedlegg
Rapport 626218-01 Eid barnehage –Hydrologsiske vurderinger –4.11.2019-AsplanViak
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Dokumentinformasjon
Oppdragsgiver:
Tittel på rapport:
Oppdragsnavn:
Oppdragsnummer:
Utarbeidet av:
Oppdragsleder:
Tilgjengelighet:

EraGeoAS
Eid barnehage- Hydrogeologiskevurderinger
EidbarnehageVurderingerhydrogeologi
626218-01
Rolf E.Forbordog Bernt OlavHilmo
Rolf E.Forbord
Åpen

Kort sammendrag
AsplanViaker engasjertav ERAGeoASfor å utføre befaring,undersøkelserog hydrogeologiske
vurderingeri forbindelsemed artesisk/oppadstrømmende
grunnvanni gravegropved Eid barnehage.
Formåletmed arbeidet er å vurdere faren for senkningav grunnvannsstanden
i området og hvordan
dette kan påvirkenærliggendebebyggelseog myra på vestsidenav skolen.
Arbeidethar omfattet gjennomgangav tidligere utførte undersøkelser,områdebefaringmed måling
av vannstandog elektriskledningsevnei drensgrøfter,overvannskummerog grunnvannfra
gravegropmm. I tillegg er det utført 3 sonderboringerned til 5-7m dyp. I to av boringeneble
sandpissdrevet ned til 1,5m for å sjekketrykknivåeti vestredel av byggegropa.
Befaringog undersøkelserutført 29. oktober 2019 avklarteat det utførte gravearbeidetalleredehar
senkettrykket (grunnvannsnivået)ned til kote 168 (terrengnivået)i vestredel av byggegropa.
Mengdengrunnvannfra byggegropasom drenerte via rør til elva ble målt til 0,5 l/s.
Myra vest for vegener alleredegodt drenert. Dette er dokumentert ut fra samtalemed grunneierog
påvistedrensgrøfteri myra og langsvegen.
Basertpå utløp fra overvannsrøri vest- og nordveggi byggegropaer ogsåområdet med de
eksisterendebygggodt drenert ned til kote 169. Ledningsevnemålingene
viser at dette er
hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i grøfta som leder dette vannet ut av
tiltaksområdet.Mengdengrunnvannsom dreneresut som følgeav tiltaket er dermedvesentlig
mindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Tiltaket vil medføreen senkningav grunnvannsnivåeti størrelsesorden0,5-1 m i byggegropa.Ved
eksisterendebebyggelsemot vest vil senkningenværemindre og neppeover 0,5 m. I tillegg er det
sannsynligat en grunnvannssenking
under eksisterendebebyggelseskjer i groveresandmassersom
har mindre setningspotensialenn de mer finkornigeløsmassenepåvisti byggegropa.
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Forord
AsplanViakhar vært engasjertav ERAGeoASfor å utføre hydrogeologiskevurderingeri forbindelse
med byggingav ny barnehageved Eidskolei Melhus kommune.
SigurdHolo Leikarneshar vært ERAGeosin kontaktpersonfor oppdraget.
Befaringog sonderboringermm. Er utført av Rolf Forbordog Bernt OlavHilmo.
Rolf Forbordhar vært oppdragslederfor AsplanViak.Kvalitetssikringer utført av Bernt OlavHilmo.

Trondheim/Stjørdal,04.11.2019

Rolf E.Forbord
Oppdragsleder

Bernt OlavHilmo
Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING
1.1. Formål
AsplanViaker engasjertav ERAGeoASfor å utføre befaring,undersøkelserog hydrogeologiske
vurderingeri forbindelsemed artesisk/oppadstrømmende
grunnvanni gravegropved Eid barnehage.
Formåletmed arbeidet er å vurdere fare for senkningav grunnvannsstandeni myr på vest sidenav
skolen,og ved eksisterendeskole.

1.2. Bakgrunn
Trebetongskalbyggeny barnehageved Eidskolei Melhuskommune.Barnehagener planlagtbygd i
en etasje.Dette medførerterrengbearbeidingmed masseutskiftingav dagensmyr og senkningav
terrenget på deler av tomten. Terrengetsenkesfor å unngåtilleggslastpå undergrunnenpå grunn av
fjerning av lette torvmasser.Det skalfylles tilbake med delvislette masserog delvisknust stein.
Tomtafor ny barnehageliggerrett øst for dagensEidskoleog svømmebasseng.
Det er ikke planlagt
kjeller i barnehagen.Gulvpå grunn er planlagtetablert med overkantpå kote +168.
Selvegravearbeidetutføresav AnleggstjenesterAS.Ved gravingfra 21.-25.oktober 2019fikk man
problemermed vanninnstrømningi gravegropanærmestskolen. Det var da gravdned til kote +168,
og det bobletopp vann i punkter i trauet. Det var prøvegravdi sommeri dette området ned til kote
+167,2.Prøvegravingshullet
sto åpent i 4 timer og var tørt.
Dette eskalerte24. og 25. oktober da det skullegraveslitt ekstrai dette området. Det ser ut som det
er et vannførendelag under et siltlag,og det er gjennomdennesilten det kommer vann.Dette
opplevessom dissegrunni tomten.
Dette uforutsette grunnvannetgir to aspektersom må vurderesvidere:
1. Hvordanetableregod grunn for masseutskiftingi byggegropa.Oppbløtt dissendesilt har et
betydeligsetningspotensiale
2. Farefor senkningav grunnvannsstandenunder myr på vestsidenav skolen,og under
eksisterendeskole.

1.3. Gjennomføring
Feltarbeidetble utført av Rolf Forbordog Bernt OlavHilmo 29. oktober 2019og omfattet:
Oppstartsmøtemed Knut Veienfra AnleggstjenesterAS.Veienhaddekjennskaptil utgraving
av kjeller under samfunnshusi 2006.
Områdebefaringmed målingav elektriskledningsevnei drensgrøfter,overvannskummerog
grunnvannfra gravegropmm.
3 sonderboringerned til 5-7m dyp. I to av boringeneble sandpissdrevet ned til 1,5m for å
sjekketrykknivået.
Innmålingav sonderboringer,grøft og overvannsrørsamt 2 kummer inne på skoleplassener
utført av AnleggstjenesterAS.
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1.4. Bakgrunnsmateriale
Datarapportfra grunnundersøkelse.
Melhuskommune,Eid Barnehage,oppdragnr.
1350027072,Rapportnr.1. Rambøll,23.04.2018[1].
EidBarnehage.Geotekniskprosjekteringsrapport.ERAGeoAS,4.10.2019[2].
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2. TIDLIGERE
UTFØRTE
UNDERSØKELSER
Grunnforholdenepå tomta er undersøktav Rambølli 2018og rapportert i datarapport[1]. I tillegg
har entreprenørgjennomførten prøvegravingden 17. juni 2019.Det ble da gravden sjaktned til
kote +167,22i dagensgravegrop,se figur 12 for plassering.Hullet sto åpent i 4 timer uten noe innsig
av vann.Bilder fra prøvegravingentyder på at det var gravdned i mineralskgrunn under torva.
Entreprenørhar i tillegg gjennomførten befaringpå eksisterendeskoleog markert områdermed
kjeller (nordre halvpart av bygget).Det er ikke utført nøyaktiginnmåling,men det antasat nivået på
kjellerener på kote 169,5ut fra innvendigemålingerfra dekket over.

Figur1. Bildetatt ved sjakting17.juni 2019 (Foto TrebetongAS).

Rambøllsine undersøkelseneble utført våren2018og bestod av 11 totalsonderingerog opptak av to
prøveserierned til 7 meters dyp. Plasseringenav boringeneer vist på kartet i figur 12. Påløsmasseprøveneble det utført klassifiseringog målingav vanninnhold.Påprøver med høyt leirinnhold ble
det målt egenvektog udrenert skjærstyrke.I tillegg ble det på et utvalg av prøverutført
kornfordelingsanalyser.
Undersøkelsene
viste store variasjoneri grunnforhold.Løsmassene
er lagdelteog består av sand,silt
og leire, der leire er dominerendedypereenn 15 m (dypereenn 155 moh). Det ble påvistet topplag
av torv med tykkelsepå opptil 4,1 m. Dette er delvistorvmassersom ble gravdopp og fylt ut i
forbindelsemed tomtearbeid for eksisterendebebyggelse,menspåvistetorvmasserlengstmot øst
er stedegnemasser.
I sondering9 og 11 er det påvisttynne gruslagned til ca. kote 167 moh, mensi sonderboring4 og 5
er påvistgruslagover antatt fjell på kote 158 og 162 moh.
Påvistsilt og leire er klassifisertsom fast med udrenert skjærstyrkei størrelsesorden40-70kPaog
med lav sensitivitet.
Det er ikke målt grunnvannsstandeller poretrykk i løpet av grunnundersøkelsen.
Fjelloverflatener påvistpå mellom 5,1 og 30,5 meters dyp. Fjelloverflatenstiger markert mot øst.
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Det må antasat grunnvannsstrømmenpåvistved gravingi oktober 2019 hovedsakeligskjer i tynne
sand-og gruslagsom er påvistned til ca. kote 165 moh lengstvest i området. Påstørre dyp og mot
øst blir løsmassenemer dominert av silt og leire som i praksismå regnessom tette løsmasseruten
særliggrunnvannsstrømning.
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3. RESULTATER
3.1. Situasjonenved befaring 29. oktober
Innledningsvisble det holdtet kort møte med Knut Veienfra AnleggstjenesterAS.Veienhadde
kjennskaptil utgravingav kjeller under samfunnshusi 2006(nordre del av skolebygningen).
Utgravingenpåvistesand/grusned til ca. kote 170 under bygget.Det ble ikke observertgrunnvann
under gravingen. I rapport fra ERAGeo[2] er dennehøydenanslått til kote 169,5,basert på
innvendigemålingerfra dekket over.

Figur2. Førgraving–skråningenmed den sydligstedel av skolentil venstre(Foto ERAGeo).

Figur3. Gravegropsett fra sør 29. oktober 2019(Foto AsplanViak,29.10.19).

Det aktuelleområdet sett fra sør før og etter utgravingseespå figur 2 og 3. Den flate delen av trauet
(nærmestskolen)liggerpå kote 168. Øst for flaten er det etablert adkomstveimed grovemassernoe
laverei terrenget. Dissemassenefungererogsåsom dreneringfor grunnvannetsom strømmeropp
inne på flaten. Dette grunnvannetsamlesi en dam nedstrøms,som ledesvia rør til elva,se figur 4.
Innløpet/vannstandeni dennedammenvar 29. oktober på kote 165,2,og vannmengdensom
drenerte via rør til elva var 0,5 l/s (målt med bøtte). Man kunnefortsatt se spor av punkter hvor
grunnvannethaddepulset opp på flaten, men ellers haddesituasjonenroet seg.
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Det sto et vannspeili nordre del av byggegropa,se figur 5. Dette vann-nivåetstemte med
grunnvannsnivåetpåvisti sonderboringeneog nedsettingav sandspiss(sekapittel 3.2).
Grunnvannsnivåetsto ved terrengoverflaten(kote 168). Det utførte gravearbeidetog dreneringen
har allerede senket trykket(grunnvannsnivået) ned til kote 168. Lengstøst i området (øst for
dammenpå figur 4 er det gravdut massertil kote 164 (tykt myrlager fjernet).

Figur4. Drenerendemasseropp mot flaten på kote 168 og dam/innløp på kote 165,2(AsplanViak29.10.19).

Figur5. Vannspeili nordre del av gravegropa(AsplanViak29.10.19).

Figur6. Gravegropasett fra sør med sonderboringerutført 29. oktober inntegnet (AsplanViak29.10.19).
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Løsmassene
i vestveggeni gravegropamellom kote 168 og ca. kote 172,5seespå figur 7. Man ser et
fast finsandlagsom overlagresav grovereog løseresandmed skrålagsom heller mot nord. Deretter
sandige/grusigemasseropp til terrengoverflatenved skolen.

Figur7. Løsmassene
i vestveggeni gravegropamellom kote 168 og ca. kote 172,5(AsplanViak29.10.19).

Ogsåi sørveggenav gropaer massenesandige(grov løs sand).I følgeentreprenører dette også
tilfellet for massenei selvetraubunneni sørenden.

Figur8. Gravegropasett fra nord mot sør.Grovesandmasseri sørveggen(AsplanViak29.10.19).
For å få vekk drensvannfra overvannssystem/rørfra arealenevest og nord for byggegropaer det etablert en
grøft som leder dette vannet ut fra området, se figur 9, 10, 11. Plasseringav grøft og rør seespå figur 12.
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Grøftaer etablert dypereenn flaten på kote 168. Bunngrøft liggerpå kote 167,7til 164,9fra vest mot øst.
Vannføringeni grøfta stammeri all hovedsakfra overvannsrørfra vest og nord.

Figur9. Grøft som leder vekk drensvannfra overvannssystem/rørfra arealenevest og nord for byggegropa.

Figur10. Rør-1i vestveggen,kote 169,24.Vannmengdenanslåstil 3 l/s (AsplanViak29.10.19).

Figur11. Rør-2i nordveggen,kote 169,11.Vannmengdenanslåstil 1 l/s.
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3.2. Sonderboringer,grunnvannsnivåog feltmålinger av elektrisk ledningsevne
Plasseringav sonderboringerutført av AsplanViak,tidligere utførte totalsonderingerog gravdsjakt
seespå figur 12. Her er ogsåovervannsrør-1(500mm)og 2 (250mm)samt grøft for bortledningav
vann fra overvannssystemetinntegnet. Dette basertpå innmåling.I tillegg fremgårplasseringav
drensgrøfterog vann-nivåi eksisterendeovervannskummernord og vest for eksisterendebygninger
inntegnet. Det er etablert grøfter i myra, langsvegenog rundt idrettsbanennord for skolen.

Figur12. Kartutsnitt med boringer,overvannsrørog kummer,drensgrøfter,vann-nivåer.

Figur13. Drensgrøfti myra vest for veien(AsplanViak29.10.19).
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Figur14. Drensgrøftlangsvegenvest for skolen.Feltmålingav ledningsevneog vannstand.

Ved befaringav drensgrøfterog overvannskummerble vannstandi kummer registrert og elektrisk
ledningsevnei vannet i kummenble målt, se figur 12 og 14. For kum-2,3 og 5 er vannstandenikke
nøyaktigregistrert (høyderfra høydedata.noog nedmålingmed ledningsevnesonden).
For kum-1 og
4 ved skolener det gjort nøyaktigmålingmed GPS.Vannstandved hver kum og øvrigepunkt er
angitt på kartet i figur 12. Basertpå dissemålingenestrømmergrunnvannetlogisknok østovermot
elva.
Ledningsevnemålingene
viserentydigat overvannssystemetdrenerer grunnvann.Grunnvannets
ledningsevneer høy i dette området på grunn av høyt innhold av kalsiumog magnesium.I
overflatevannvil ledningsevnenværevesentliglavere(50 µS/cm).Variasjoneri målt ledningsevne
skyldesvarierendeandel overvann.
Tabell1. Ledningsevnemålinger
utført 29.10.2019.

Punkt

µS/cm
Ledningsevne

Rør-1
Rør-2
Grøft Rør-1og 2 nedstrømsrør-1
Overvannskum-1
Overvannskum-2
Overvannskum-3
Overvannskum-4
Overvannskum-5
Dami byggegropav/ Sb3
Utløp dreneringgrunnvann
(dam)
Utløp grunnvannved vei

l/s
Antatt vannføring
366
308
350
360
385
380
300
187
330
290
365
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3
1
4

Målt til 0,5

Myra vest for vegener alleredegodt drenert. Dette er dokumentertbåde ut fra samtalemed
grunneierog påvistedrensgrøfteri myra og langsvegen.Man er av dennegrunn ikke bekymret for
setningeri myra som følgeav tiltaket.
Basertpå utløp av overvannsrøri vest-og nordvegger ogsåområdet med de eksisterendebygggodt
drenert ned til kote 169, jevnfør rør-1 og 2 på figur 12. Ledningsevnemålingene
viserat dette er
hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i grøfta som leder dette vannet ut av
tiltaksområdet.Til sammenligningble vannmengdenmed opphavi oppadstrømmendegrunnvannpå
den øversteflaten (kote 168)målt til 0,5 l/s. Mengdengrunnvannsom dreneresut som følge av
tiltaket er dermedvesentligmindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Det ble under befaringenutført 3 sonderboringerpå flaten i vestredel av gravegropa(nærmest
skolen,se figur 12). I to av boringeneble sandpissdrevet ned til 1,5m for å sjekkegrunnvannsnivået.
Sonderboring-1og 2 ble beggeutført til 7m dyp. Boringeneindikerte finsandned til 3-4 meters dyp,
deretter en fasteresiltig finsandmed lavereborsynkfra 4 til 7m. Sonderboring-3viste mye det
samme,men her ble det påvistlag med groveresandfra 0,5-1,8meteroget tynt gruslagpå 3,2m.
Dypereenn 3 meter er det påvisten fastere siltig finsandogsåher. Påvisningav mer permeablelag
kan forklare problemenemed oppadstrømmendegrunnvanni deler av byggegropa.
Det sto et vannspeili nordre del av byggegropa,se figur 5. Dette vann-nivåetstemte med
grunnvannsnivåetpåvisti sonderboringeneog nedsettingav sandspiss.Grunnvannsnivåetsto ved
terrengoverflaten(kote 168). Det utførte gravearbeidetog dreneringenhar allerede senket trykket
(grunnvannsnivået)ned til kote 168.
Tabell2. BorprofilerSb-1til Sb-3.Tolketløsmassefordeling
og borsynki s/m (KoordinaterUTM32).

Boring
nr.:

Sonderboring
1 (Sb-1)

Sonderboring
2 (Sb-2)

Sonderboring
3 (Sb-3)

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

Koord.

X: 556093,074
Y: 7004952,958

X: 556103,779
Y: 7004970,761

X: 556105,34
Y: 7004980,373

Dyp
(m)
0-1

Løsmassetype
Finsand

Borsynk
(s/m)

Løsmassetype
Finsand

Synk
(s/m)

1-2

Finsand

10

Finsand

8

2-3
3-4

Finsand
Finsand,
fastere

10
15

Finsand
Finsand

7
10

4-5

Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere

20

Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere

14

Dato:

5-6
6-7

Avsluttet 7m

22
25

Avsluttet 7m
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22
32

Løsmassetype
Finsand,
grovere fra
0,5-1m
Finsand,
grovere fra
1,0-1,8m
Finsand
Siltig finsand,
fastere
Gruslag 3,2m
Siltig finsand,
fastere
Avsluttet 5m
Grovere sand
påvist ved
jekking fra
0,5-1,8m

Synk
(s/m)
8

15

12
18

30

4. OPPSUMMERING
OGKONKLUSJONER
4.1. Resultaterog mulige konsekvenser
Etableringav ny barnehageved Eid skolei Melhuskommunemedfører terrengbearbeidingmed
masseutskiftingmyr og senkningav terrenget på deler av tomta. Tomtafor ny barnehageliggerrett
øst for dagensEidskoleog svømmebasseng.
Gulvpå grunn er planlagtetablert med overkantpå kote
+168.
Ved gravingfra 21.-25.oktober 2019fikk man problemer med vanninnstrømningi gravegropa
nærmestskolen. Det blegravd ned til kote +168,og det boblet opp vann i punkter i trauetpå kote
+168.Dette eskalerte24. og 25. oktober da det skullegraveslitt ekstrai dette området.
Utstrømmendegrunnvannmedførtegyngendegrunn i vestredeler av tomta.
Ut fra de foreliggendeboringer(Rambøllog AsplanViak)skjergrunnvannsstrømmeni tynne sand-og
gruslagsom er påvistned til ca. kote 165 moh lengstvest i området. Påstørre dyp og mot øst blir
løsmassenemer dominert av fast silt og leire som i praksismå regnessom tette løsmasseruten
særliggrunnvannsstrømning.
Denneteorien bekreftesav Sonderboring-3,hvor det ble påvistlag med
groveresandmellom 0,5-1,8meterog et tynt gruslagpå 3,2m. Dypereenn 3,2meter er det påvisten
fasteresiltig finsandogsåher. Påvisningav mer permeablelag forklarerproblemenemed
oppadstrømmendegrunnvanni deler av byggegropa,som i dette tilfellet er ført så dypt at den
skjærergrunnvannsspeilet/trykknivået,
se enkel prinsippskissei figur 15.

Figur15. Enkelog ikke målsatt prinsippskissefor grunnvannsstrømning
i byggegropa.

Under befaringog sonderboringer29. oktober 2019kunneman fortsatt se spor av punkter hvor
grunnvannethaddepulset opp på flaten, men ellers haddesituasjonenroet seg.Dette bekreftesogså
ved at det haddedannet seget islagpå deler av flaten, noe som ikke vil skje ved stadig
oppstrømmendegrunnvannmed temperatur på 5-6 °C.Grunnvannsnivåetsto ved terrengoverflaten
(kote 168).
Det utførte gravearbeidetog dreneringenhar derfor allerede senket trykket (grunnvannsnivået)
ned til kote 168 (terrengnivået),og vannmengdensom drenerte via rør til elva var 0,5 l/s (målt
med bøtteden 29. okt.). Basertpå dissemålingeneog målingeri overvannskummersom drenerer
grunnvannlengerveststrømmer grunnvannetlogisknok østovermot elva,se figur 12.
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Påvistedrenssystemi området rundt skolenog fylkesvegenviser at myra vest for vegenalleredeer
godt drenert. Man er av denne grunn ikke bekymret for økte setningeri myra som følge av tiltaket.
Basertpå utløp av overvannsrøri vest- og nordveggi byggegropaer ogsåområdet med de
eksisterendebygggodt drenert ned til kote 169, jevnfør rør-1 og 2 på figur 12.
Ledningsevnemålingene
viserat dette er hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i
grøfta som leder dette vannet ut av tiltaksområdet.Bunngrøft ligger på kote 167,7til 164,9fra vest
mot øst. Vannføringeni grøfta stammeri all hovedsakfra overvannsrørenefra vest og nord, da det
ikke slår inn grunnvanni grøfta, selvom denneligger lavereenn vestredel av byggegropa(kote 168).
Det må derfor være tette masseri dette området.
Til sammenligningble vannmengdenmed opphavi oppadstrømmendegrunnvannpå den øverste
flaten (kote 168) målt til 0,5 l/s. Mengdengrunnvannsom dreneresut som følgeav tiltaket er
dermedvesentligmindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Tiltaket vil ikke endre retningenpå grunnvannsstrømmen.
Pågrunn av tettere løsmassermot øst i
byggegropavil det fortsatt skje en grunnvannsstrømopp i den vestligedelen av byggegropa.Det er
vanskeligå drenereen oppadrettet grunnvannsstrøm,men ved dreneringog masseutskiftingvil man
kunnesenkegrunnvannsnivåeti størrelsesorden0,5-1m i den vestligedelen av byggegropa.I den
østligedeler er grunnvannsnivåeti stor grad styrt av overflaten på tette silt- og leirlag. Senkningen
av grunnvannsnivåetsom følge av dreneringav byggegropavil avta vestoverslik at det under
eksisterendebebyggelsekan antasmindre enn 0,5 m senkning.I tillegg bestårløsmasseneunder
eksisterendebebyggelseav sandmed gruslagsom har mindre setningspotensialeenn løsmassene
under byggegropa.Det forventesderfor ikke skaderpå eksisterendebebyggelsesom følge av
setninger,men dette må vurderesnærmereav geoteknikker.

4.2. Forslagtil tiltak
Det er etter vårt syn ikke nødvendigmed spesielletiltak rettet mot terreng og bebyggelseutenfor
byggegropa.Det viktigstevil væreå oppnåen stabil byggegrunn.Pågrunn av oppadrettet
grunnvannsstrømi deler av tomta er det vanskeligå få til en god dreneringav vestre del av
byggegropa.I en E post fra ERAGEOdatert 25.10.2019er det foreslått tiltak for å oppnå stabil
byggegrunnog for å reduserefaren for setninger.Vi er i grovetrekk enig i foreslått framgangsmåte,
men har følgendekommentarer:
Eksisterendegrunnvannsdrenering
opprettholdes,se figur 3, 4 og 16.
Vi foreslårmasseutskiftingned til kote ca.167,5.Det leggesdrensgrøftermed 5-10 meters
mellomrom fra NV til SØ.I tillegg leggesdrensgrøftpå innsidenmot NØ(sefigur 16 neste
side).Drensgrøftenefylles med grus/singeletter at det er lagt ned drensledning.Det legges
masseseparasjonsduk
mellom påfylt pukk og eksisterendeløsmasserav finsand.
Viderefølgespunkt 4 og 5 i beskrivelsenfra ERAGeo.
Det har vært diskutert å heveutløpsnivåetfor dreneringenav vestredel i forhold til dagensdrenering
av byggegropa.Dette for å reduseregradienten,få redusert grunnvannssenkingen
og dermed
redusertfaren for setningerpå eksisterendebebyggelse.I med at man har gravdut massertil kote
164 i øst ansesdette som vanskeligda man måtte ha lagt en demningav tette løsmasserfor å få økt
grunnvannsnivåetigjen. Hvisgeotekniskevurderingerog beregningerviserat den antatt senkningen
av grunnvannsnivåetikke vil gi setningsskaderpå eksisterendebebyggelse,vil vi anbefaleat
eksisterendedreneringbeholdes.
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Figur16. Prinsippskisse
–forslag til dreneringav vestredel av byggegrop.
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1

INNLEDNING

1.1

Prosjekt

Melhus kommune planlegger ny barnehage på Eidsmoan (Korsvegen).
Området ligger øst for Eid skole og består i dag av delvis dyrket mark og
skogvokst myr.
1.2

Oppdrag

Rambøll AS har på oppdrag fra Melhus kommune utført grunnundersøkelser og
geoteknisk vurdering for den planlagte barnehagen.
1.3

Innhold

Rapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsen med data fra
felt og laboratorium. Geoteknisk vurdering rapporteres i eget notat.
2

UNDERSØKELSER

2.1

Feltundersøkelser

Det er i uke 8 – 12 utført grunnundersøkelser i form av 11 totalsonderinger
slik det fremkommer av situasjonsplan, tegning 102.
For nærmere klassifisering av løsmassene i området er det målt torvdybder i
alle borpunkt samt tatt opp 2 prøveserier ned til 7 meters dybde.
2.2

Oppmåling

Borpunktene er satt ut og innmålt med GPS, koordinater i UTM-sone 32 og
høydesystem NN2000.
2.3

Laboratorieundersøkelser

Det er på samtlige prøver utført klassifisering og måling av vanninnhold. På
prøver med stort leirinnhold er det i tillegg målt tyngdetetthet og udrenert
skjærstyrke.
På et utvalg av prøver er det utført kornfordelingsanalyser.
2.4

Resultater

Resultater fra utførte totalsonderinger med en enkel jordartsoversikt i
prøvetakingspunktene er presentert som enkeltboringer på tegning 103 – 106.
Resultater fra rutineundersøkelser i laboratoriet er vist i egne borprofil på
tegning 107 – 108, mens kornfordelingsanalyser fremkommer av tegning 109.
Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte felt- og
laboratorieundersøkelser.
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Miljøforhold

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO
14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme lovpålagte
miljøkrav samt øvrige miljøaspekter som er relevante for det enkelte oppdrag.
I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de
utførte grunnundersøkelser.
•

Utslipp

Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har
påført omgivelsene skader.
•
Forurenset grunn
Tiltaket/planområdet ligger ikke i et allerede registrert aktsomhetsområde for
forurenset grunn.
•
Kulturminner
Forekomster av registrerte kulturminner er sjekket i forbindelse med oppstart
av grunnundersøkelsene. Det er ikke kjente kulturminner på planområdet.
3

GRUNNFORHOLD

3.1

Løsmasser

Utførte sonderinger viser store variasjoner i grunnforholdene. Løsmassene er
lagdelte og består i hovedsak silt og leire, men også en del sandlag.
Sonderingene kan tyde på at det er mer ren leire fra ca 15 meters dybde i
flere av borpunktene.
Lagene med leire og silt klassifiseres som fast med udrenert skjærstyrke i
størrelsesorden 40 – 70 kPa. Det er ikke registrert leire av sensitiv karakter.
Tomteområdet består i stor grad av skogvokst myr. Torvdybder fremkommer
av tabell under. I nordre delen av tomta er torva overfyllt av fyllmasser, slik at
torva ligger et stykke ned i grunnen.
Borpunkt

Torvdybde [m]

Antatt dybde til berg [m]

1

0

23,9

2

0

8,2

3

1,6

10,3

4

2,3

8,6

5

2,1

5,1

6

3,6

19,1

7

4,1

23,7

8

3,3 (torv fra 1,5-4,8m)

26,1

9

0

30,5

10

0

29,1

11

1,5 (torv fra 1,5-3 m)

29,3
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3.2

Grunnvann

Det er ikke målt grunnvannsstand eller poretrykksforhold i løpet av
grunnundersøkelsen. Da området består av myr, må det forventes at
grunnvannsstand ligger like under terrengnivå.
3.3

Berg

Dybden til berg er målt til 5,1 – 30,5 meter under dagens terreng. Det er ikke
boret ned i fjell for fjellkontroll, slik at boringene kan ha stoppet mot stein
eller blokk, og at dette er blitt oppfattet som berg.
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KORNDIAMETER d [mm]
Symbol
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Borhull
Dybde
labnr
Beskrivelse

A
B
3
3
1,5-2m
2,2-3m
1
2
Materiale,
Leire, siltig
siltig,sandig,
grusig,leirig

0,006
0,028
0,110
0,325
1,588
54,1
21,4
39,5
56,1
4

d10
d25
d50
d60
d75
Cu
% < 0,02mm
% < 0,063mm
% < 0,2mm
Telegruppe
Cu

= d60/d10

C

E

0,005
0,018
0,025
0,040
8,7
52,7
86,1
99,8
4

(alternativt d75/d25)
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
35/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/201 - 13
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Planen
legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Vedlagt utkast til plan angir forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som skal
undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med
innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra
hovedtillitsvalgte. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser
til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere
eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere.
Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er nærmere beskrevet i vedlagt plan.
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer.
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.
I planen er det listet opp 12 forvaltningsrevisjoner. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle
disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall
forvaltningsrevisjoner å ta av. Erfaringsmessig vil det være forvaltningsrevisjoner som
naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.
Vurdering
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 24/20 og 29/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgte
er det nå utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024.
Forslag til områder/selskaper går fram av oversikten i planen. Det vil ikke være mulig å
gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har
et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av.
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I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på.
Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget, og vil bli
nærmere vurdert i forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke
er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagt plan, og sender den til kommunestyret
for endelig behandling og vedtak.
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Om forvaltningsrevisjon1
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risikoog vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ- og
politisk ledelse, og hovedtillitsvalgte.
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjoner falle
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere
planen midt i planperioden.

Ressurser
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart.
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger
rapporten fram for kommunestyret med forslag til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret 2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.

1
2

Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.
Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
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Prioritert område/selskap

Vannforsyning og avløp

Planprosesser og
prosjektstyring

Datasikkerhet

Barnevern

Forslag til spørsmål/vinkling/innretning
Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og
helse. Generelle bestemmelser om avløp er gitt for å
beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av
avløpsvann.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om kommunen sikrer innbyggerne et tilfredsstillende
vannforsyningssystem. Hvordan er vedlikeholdet,
beredskapen og vannkvaliteten?
Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende
avløpssystem? Hvordan er vedlikeholdet og beredskapen?
Norske kommuner eier og forvalter store verdier i fast
eiendom, og det bygges og renoveres mye. Det oppstår ofte
feil og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og
kostnaden blir kanskje ikke optimalt i forhold til nytte.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om Melhus kommune har tilfredsstillende system og
rutiner for styring av byggeinvesteringer, om anskaffelser
gjennomføres etter lov og forskrift, om budsjetteringen er
reell om vedtatt budsjett overholdes, og om Melhus
kommune har retningslinjer og veileder for
anbudsforespørsel for forprosjekt/mulighetsstudie,
hovedprosjekt og funksjonsanalyser. Hvis kommunen har
slike retningslinjer og veiledere, etterleves disse ?
Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester
og verktøy som sikrer at digital informasjon og digitale
systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående
handling, blir utilgjengelig, går tapt, blir lest eller endret.
Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som
skyldes ondsinnede handlinger, og sikring mot hendelser
som skyldes systemfeil og brukerfeil.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om det er etablert betryggende rutiner for sikring av
kommunes data, om sikkerhetstiltakene følger lov, forskrift
og annet regelverk med tanke på backup, personvern,
kriseløsninger, hacking med mer, om de fastlagte rutinene
for informajsonssikkerhet fungerer i praksis, om
organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet er
tilfredsstillende og i tråd med lovkrav, om kommunen har et
system for kontroll og etterprøving av informasjonssikkerhet,
og om kontroll og etterprøving blir gjennomført..
Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge
oppvekstsvilkår, det kommunale barnevernet har ansvaret
for å sikre hjelp til det enkelte barn.
Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med
Skaun fra 01.01.2018.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om barneverntjenesten har tilstrekkelige ressurser,
bemanning og kompetanse, om sentrale rettsregler som
gjelder for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og
hjelpetiltak etterleves, om barneverntjenesten etterlever
sentrale rettsregler som gjelder for oppfølging av og tilsyn
med fosterhjem, om tiltak iverksettes i samsvar med
barneverntjenestens vedtak og om det er etablert et system
for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen. En evaluering
av ny organisering kan også være aktuelt.
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Tverrfaglig samarbeid barn
og unge

Økonomisk sosialhjelp

SLT-samarbeidet i Melhus
kommune

Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer
(lærere, spesialpedagogiske ressurser, pedagogiskpsykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten) arbeider sammen og ser tilbudene til
barn og unge i sammenheng. De ansatte i tjenestene må
snakke godt sammen og barnas behov må være
utgangspunktet for samarbeidet.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om regjeringens mål og forventninger for tverrfaglig
samarbeid oppfylles, om foreldre får god veiledning og
oppfølging, om barn og foreldre involveres for å finne gode
løsninger, om ulike oppfatninger av regelverket for
taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt hindrer godt
samarbeid og samordning, om tjenestene kjenner godt nok
til hverandres arbeidsområder, om det arbeides strukturert
og målrettet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet og om
det tverrfaglige samarbeidet kun er rettet mot enkeltindivider
eller om det er rettet mot barnas samlede oppvekst- og
læringsmiljø.
Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til
personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.
Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse, den skal
først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er
at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv
etter hvert.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om NAV Melhus har et system for å sikre oppfølging
av langtidsmottakere av økonomisk stønad, om
saksbehandling, organisering og drift av tjenesten sikrer at
tilbudet drives i henhold til lov og forskrifter, statlige
forventninger, kommunale vedtak og tjenestens egne
målsettinger for sin virksomhet, om det er rettet en spesiell
innsats mot unge mottakere av økonomisk sosialhjelp, om
aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år blir fulgt,
og om det gjennomføres kartlegging av arbeidsevne.
SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak
mot rus- og kriminalitet, som benyttes av om lag 200 norske
kommuner. En samarbeidsavtale mellom Melhus kommune
og politiet ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2019.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om politirådet fungerer slik avtalen skisserer, om
politikontakten følger opp sitt mandat, om SLTkoordinatorrollen fungerer slik den er tiltenkt, om kommunen
har vedtatt prioriterte innsatsområder, om det er utarbeidet
tiltaksplan og om tiltaksplanen evalueres jevnlig.
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Hjemmetjenesten

Psykisk helse og rus

Tilpasset opplæring og
spesialundervisning

Hjemmesykepleien er i dag fundamentet i den kommunale
omsorgstjenesten og den skal være et alternativ til
behandling i helseinstitusjon når dette er medisinsk
forsvarlig. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om hjemmetjensten har tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet til å utføre tjenester, om søknader om tildeling av
hjemmetjenester blir behandlet i tråd med regelverk og
retningslinjer, om brukerne får samme kvalitet og omfang av
tjenesten uavhengig av hvor de bor, om brukerne får de
tjenester de har fått vedtak om, om hjemmetjenesten har
rutiner som sikrer at brukerne får nødvendig hjelp, om
endrede behov fanges opp gjennom nye vedtak, om det er
rutiner for å avdekke og rette opp svikt i tjenester, om
rutinene fungerer i praksis, om brukermedvirkning
praktiseres i hjemmetjenesten og om hvordan brukere og
pårørende opplever tjenestene som blir gitt.
Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem,
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene
har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge
opp personer i målgruppen.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om tjenestetilbudet til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer er organisert på en
hensiktsmessig måte, om kommunen har tilfredsstillende
rutiner for å identifisere og følge opp personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer, om kommunen har
tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kartlegginger av
psykiske problemer og rusmiddelproblemer, om kommunen
har tilfredsstillende tilbud til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer, om kommunen
sikrer brukermedvirkning (både individuell og på
systemnivå) i forbindelse med psykisk helsearbeid, om
kommunen sikrer at innbyggere i målgruppen for tjenestene
får tilstrekkelig informasjon om tjenestene kommunen tilbyr.
Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen,
har rett på spesialundervisning.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om rutinene for å få innvilget spesialundervisning er
lik på alle skolene i kommunen, om tildeling av
spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonene i
regelverket, om elever med vedtak om spesialundervisning
mottar et tilfredsstillende tilbud, om kommunen praktiserer
tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen,
om det er etablert rutiner som følges for samhandling
mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats,
om lærertettheten er god nok og om lærerkompetansen i
skolene god nok.
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Gauldal Brann og redning
IKS

Melhus Utviklingsarena AS

Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og
forpliktelser i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer
selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune.
Selskapet yter også samfunnskritiske tjenester på vegne av
kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig
vesentlighet.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på sårbarhet i tjenesten, om samarbeidet fungerer
hensiktsmessig for kommunen, om nivået på tjenestene er
god nok, om kompetanse og økonomi er tilstrekkelig, og om
lov og forskrift etterleves.
Selskapet skal legge til rette for nærings- og boligutvikling i
Melhus kommune, herunder arbeide for å klargjøre,
finansiere og bygge ut areal for bolig og næring.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å
se på om selskapet oppfyller formålet og om det etterlever
eiers forutsetninger, om det har gode rutiner for å avklare
habilitetsspørsmål, om selskapet har en tilfredsstillende
internkontroll, og om lov og forskrift om offentlige
anskaffelser etterleves.
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Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Melhus kommune
pr 31.12.2019
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OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering

identifiserer

områder

hvor

det

anbefales

å

gjennomføre

forvaltningsrevisjon. Rød, gul og grønn fargekode indikerer om revisors samlede vurdering av
risiko er henholdsvis høyt, middels eller lavt.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en
oppsummering

av

risikovurderingen

som

er

gjort

i

Melhus

kommune

innenfor

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene senere i rapporten.
Tabell 1.

Oppsummering av risikovurderingene

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Nærværsarbeid

Barnevern

Digitalisering

Grunnskole

Barnehage

Sosialhjelp

Byggesak og plan

Hjemmetjenester

Funksjonshemmede/PU

Rekruttering PLO
Psykisk helse og rus

Offentlige anskaffelser

Vann- og avløpstjenesten
Eiendomsforvaltning
Investeringsprosjekt

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
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Tabell 2. Oppsummering av risikovurdering eierskap
Høy risiko
Moderat risiko
Eierstyring og utøvelse
Gauldal Brann og Redning IKS
Melhus utviklingsarena AS
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Lav risiko
ReMidt IKS
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1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt
kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som
det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.
Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en
gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.
På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.
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2

UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE
RAMMEBETINGELSER

2.1

Demografiske endringer

Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for
dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk
Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i
Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske
flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem
mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil
få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering,
særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å
øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre
fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år
eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil
forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i
større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn
hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i
befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale
planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens
befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig
tid.

2.2

Klima, energi og beredskap

Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer
risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko,
overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk
skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko
dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer
og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om
muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger
relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i
sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og
håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne
påvirke

befolkningsutvikling,

sysselsetting/næringsutvikling,

skatteinntekter,

verdi

av

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og
kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale
planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn
ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.

2.3

Kommunestruktur

I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være
en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får
til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en
utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye
kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og
kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og
anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller
vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke
er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner.
Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være
slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den
nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg
sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler
som tilfaller kommunen.
Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og
flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har
det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter
seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med
begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper.
Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og
ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til
å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av
befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke
sammenslås

med

andre,

nye

oppgaver

og

økte

krav

gjennom

for

eksempel

bemanningsnormer og lignende.2

KS,
‘Status
Kommune
2019’,
2019
<https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-ogstyring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>.
1

2

Hentet fra https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette)
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Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte
gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale
selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for
kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen.

2.4

Regelverksendringer

En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye
forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to
sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke
fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst
og helse og omsorg.

2.5

Økonomi og kontroll

Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med
blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for
kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.
Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er
egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen
oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog,
som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye
løsninger og drifte dem.
Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket
oppleves som komplisert og vanskelig.

2.6

Digitalisering

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger
en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter
eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og
endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at
teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av
sensitive personopplysninger.
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3

MELHUS KOMMUNE

3.1

Utviklingstrekk i Melhus

Tabell 3.

Om kommunen

2017

2018

2019

KOSTRAgruppe 7
2019

Kommune

Nøkkeltall
Innbyggere (antall)

Landet uten
Oslo
2019

16424

16562

16733

396325

4674089

Fødte per 1000 innbyggere

11.6

10.1

10.9

13.1

9.7

Døde per 1000 innbyggere

6.8

6.5

7.3

9.3

7.9

Netto innflytting (antall)
Andel skilte og separerte 16-66 år
(prosent)
Andel enslige innbyggere 80 år og over
(prosent)
Andel enslige forsørgere med stønad fra
folketrygden (prosent)
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)
Registrerte arbeidsledige i prosent av
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)
Andel innvandrerbefolkning (prosent)

129

80

110

3542

18435

9.1

9.3

9.0

14.8

10.6

60.4

59.9

58.4

80.6

61.5

0.8

0.9

..

0.0

0.0

10.0

10.4

..

0.0

0.0

1.3

1.2

1.2

1.8

1.4

8.4

8.7

9.3

20.5

15.9

Tabellen viser at antall innbyggere har økt med 309 innbyggere siste tre år og er på 16773
innbyggere ved utgangen av 2019. De øvrige indikatorene i tabellen ligger ganske likt med
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Tabellene i analysen sammenligner kommunen med KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.
Statistisk sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner:
folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Melhus kommune
er plassert i KOSTRA-gruppe 7.
Tabell 4.
Melhus
0-5 år
6-15 år
67 år
eldre

Befolkningsendring fremover i Melhus kommune, Prognose SSB (MMMM)
2019
1205
2 215

2025
1153
2 266

Endring
- 52
51

2451

2834

383

eller

Befolkningsvekst og demografisk sammensetning danner grunnlaget for planlegging av
framtidig tjenesteproduksjon og er samtidig en sentral del av inntektsgrunnlaget i form av skatt
og rammetilskudd. Tall og prognoser fra SSB viser at antall barn i alderen 0-5 år reduseres
med 52 fram mot 2025, barn i grunnskolealder økes med 51 i samme periode. I gruppen 67 år
og eldre forventes en vekst på 383.
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3.2

Tidligere revisjoner og tilsyn

Melhus kommune har i perioden 2015-2019 hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
•

Innbyggerkommunikasjon (2019)

•

Økonomi- og kostnadsstyring (2019)

•

Håndtering av habilitet i folkevalgte organ (2018)

•

Mobbing i grunnskolen (2017)

•

Skolehelsetjenesten (2017)

•

Buen sykehjem – medvirkning og etterlevelse av regelverket (2016)

Forrige risiko og vesentlighetsanalyse i Melhus kommune vurderte følgende områder som
risikofylte og vesentlige, ifølge plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020:
•

Samhandlingsreformen (ikke gjennomført)

•

Legetjenester i institusjon (ikke gjennomført)

•

Ulovlighetsoppfølging (ikke gjennomført)

Tilsyn fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Kommunen skal ha et tilsyn knyttet til Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og
NAV i Melhus kommune høsten 2019.
Det er gjennomført tilsyn knyttet til:
•

Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune – Helsetilsynet 2017

•

Tilsyn med arkivene i Melhus kommune – Arkivverket 2019

•

Beredskapsarbeidet i Melhus kommune - 2019
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3.3

Kommuneorganisasjonen

Melhus kommune ledes administrativt av rådmann Katrine Lereggen. Rådmannens strategiske
ledergruppe består i tillegg av kommunalsjefene og stabslederne for personal og
organisasjon, økonomi og lønn, samt IT og digital samhandling.
Figur 1.

Organisasjonskart

Kilde: kommunens hjemmeside
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales
å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for
at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer.

4.1

Kommuneorganisasjonen

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for
forvaltningsrevisjon innenfor sykefravær og nærværsarbeid er høy ut fra våre vurderinger, da
dette medfører utgifter og bør ha fokus. Offentlige anskaffelser, har også en moderat risiko, da
kommunen utfører betydelig innkjøp som skal utføres i samsvar med regelverket. Digitalisering
i kommunen har generelle risikoer og har etter vår vurdering en lav risiko.

4.1.1

Økonomi

Økonomi i kommunen

2017

2018

2019

KOSTRAgruppe 7
2019

1.6

2.0

2.6

1.0

1.2

1.9

1.0

1.1

0.5

0.9

29.9

29.1

29.8

17.5

19.1

57.3

55.3

74.7

67.0

60.2

126.6

123.9

120.5

110.9

102.6

51673

52868

55276

54699

57297

11.2

12.8

14.3

11.4

10.4

9.5

7.3

8.1

16.6

16.2

-1.9

19.3

-73.4

5.4

11.8

Melhus

Nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Årets mindre/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent
av brutto driftsinntekter (prosent)
Netto renteeksponering i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser
i prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Frie inntekter per innbygger (kr)
Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Egenfinansiering av investeringene i
prosent av totale brutto investeringer
(prosent)
*2019 tall er foreløpige tall

Landet uten
Oslo
2019

Kommunen har et driftsresultat i perioden som ligger noe over anbefalt nivå på 1,75 %.
Kommunen har en noe høyere gjeldsgrad, som ligger noe over sammenlignbare kommuner
og landet for øvrig. Dette indikerer noe høyere kapitalutgifter fremover i tid. Egenkapitalen er
lik (2018) andre kommuner, og sammens med driftsresultatet legger dette til rette for å ha et
økonomisk handlingsrom fremover. Kommunen har en egenfinansiering av investeringer som
varierer sammenlignet med andre, og medfører behov for låneopptak og økte låneutgifter.
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Tabell 5.

Nøkkeltall økonomisk situasjonen for drift i Melhus kommune 2017-2019

Nøkkeltall

Regnskap 2019

Regnskap

Regnskap

2019

2018

2017

Driftsinntekter

1 384 520

1 336 347

1 269 232

Driftsutgifter

1 378 121

1 322 575

1 259 821

6 399

13 772

9 411

Netto driftsresultat etter finans og
avskrivninger
Bruk av avsetninger på fond

34 961

21 566

17 930

28 785

49 472

52 726

Sum avsetninger til fond

47 858

62 344

46 232

Mer/mindreforbruk

15 888

8 694

24 425

Brutto driftsresultat

Kommunen har hatt en befolkningsvekst og prognoser viser en økning fremover i tid, noe som
er med å sikre inntektsgrunnlaget til kommunen. Årsregnskapet viser til god budsjettdisiplin i
kommunen. Økonomiforvaltningen planlegges og følges opp gjennom økonomi- og
handlingsplan samt påfølgende tertialrapporter. Det legges fram tertialrapporter til
kommunestyret.

Siste tertialrapportering til politisk nivå viste et mindreforbruk i 2019.

Tertialrapporten konkluderer med at budsjettdisiplin synes å være til stede og at kvaliteten i
budsjettet er god. Avlagt regnskap 15 februar viser et mindreforbruk for 2019 på kr 15,9 mill.,
i tillegg til at det allerede er budsjettert med og avsatt kr 30,8 mill. til disposisjonsfond iht.
budsjett.

Melhus kommune har vedtatt økonomiske nøkkeltall, gjennomfører budsjettkontroller og
rapporterer i tertialrapporter. Det ser ut til å være liten risiko knyttet til kommunens økonomiske
internkontroll.
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Offentlige anskaffelser
Tabell 6.

Nøkkeltall offentlige anskaffelser
Nøkkeltall

Melhus

Kjøp av varer og tjenester som inngår i

2016

2017

2018

2019

150 986

163 162

174 744

168 538

87 073

95 277

100 893

108 130

169 254

122 363

98 538

111 929

kommunal tjenesteproduksjon (kr 1000)
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon (kr 1000)
Utgifter i investeringsregnskapet (kr 1000)

Kommunen har et høyt investeringsnivå fremover.

Kommunen benytter rammeavtaler

gjennom fylkesavtalen til daglige driftskjøp. Innkjøp håndteres på mange nivå i organisasjonen
og av mange ansatte. Det er etablert et innkjøpssamarbeid med Skaun kommune gjennom en
felles innkjøpsstilling, og kommunens ansatte har tatt i bruk innkjøpsverktøyet Mercell til egne
anskaffelser. Innen investeringer gjennomfører kommunen selv anskaffelsene. Kommunen
skal gjennom flere større investeringsprosjekt fremover eks. Gimse skole, ny gangbru over E6,
ny driftssentral.
For å nå de nasjonale og overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for
å ta hensyn til klima og miljø, sosiale rettigheter, lærlinger etc. (eksempelvis lov om offentlige
anskaffelser). Dette regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle.
Anskaffelser blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.
Aktuelle tema vil være:
•

4.1.2

Regeletterlevelse - offentlige anskaffelser

Organisering

Organisering
Kommunen har nå fått på plass strategisk ledergruppe og etablering av arbeidsform internt og
eksternt er viktig fremover. Personal og organisasjon har i 2018 overordnet hatt hovedfokus
på implementering av arbeidsgiverstrategien, med spesiell vekt på de prioriterte
innsatsområdene Etikk og samfunnsansvar, Rekruttere, utvikle og beholde kompetente
medarbeidere, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø og nærvær, Lederskap og medarbeiderskap,
samt

Digitalisering.

I

2018

har

kommunen

også

gjennomført

2.

runde

av

medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. I den forbindelse hatt fokus på gjennomføring og
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oppfølging av undersøkelsen, samt spesielt fokus på faktoren «Mestringsorientert ledelse».
Samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene vurderes av begge partene
som godt, og i 2018 har det også vært arbeidet med prosjektet «Medarbeiderdrevet
innovasjon» - initiert av Fagforbundet - i samarbeid med Fagforbundet og SINTEF. I 2019 vil
arbeidet i 2018 videreføres, samt at arbeidet med Kvalitet/Heltid/Deltid, implementering av KSLæring, oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse, lederutvikling og digitalisering vil
være i særlig fokus.
Arbeidet med Kvalitet/Heltid/Deltid, implementering av KS- Læring, oppfølging av 10-faktor
medarbeiderundersøkelse, lederutvikling og digitalisering vil være i særlig fokus. Tiltak for
Leder- og medarbeiderutvikling i økonomi- og handlingsplanen vil bli gjennomført høsten 2019
med samling for ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud (lokale HMS-utvalg).
Sykefravær fra KS
Kommuner

Melhus

Nøkkeltall

samlet

4.kvartal 2016-

2.kvartal 2017-

4.kvartal 2018-

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2017

1. kvartal 2018

3. kvartal 2019

3. kvartal 2019

Samlet sykefravær

9,85

9,44

10,87

9,83

Legemeldt sykefravær

8,60

8,22

9,6

8,47

Sykefravær undervisning

7,0

7,55

9,01

8,69

Sykefravær barnehager

14,59

11,84

12,69

12,24

Sykefravær helse, pleie og omsorg

11,07

11,79

12,33

11,01

•

Mangler tall for 4. kvartal 2017-3. kvartal 2018 hos KS.

Vi ser at sykefraværet er ganske likt med kommuner samlet i landet. Sykefraværet medfører
utgifter til kommunen. Melhus kommune er en IA-bedrift. Målsettingene i avtalen er blant annet
å redusere sykefraværet. IA-aktivitetsplanen for kommunen følges opp av en partssammensatt
IA-gruppe, som rapporterer til det sentrale arbeidsmiljøutvalget.
En artikkel i Trønderbladet høsten 2019 viser til at det er høyt sykefravær blant ansatte i
kommunen og flere avdelinger har sykefravær på over 20 %, som følges opp av
administrasjonen, ifølge artikkelen.

Aktuelle tema vil være:
•

Oppfølging av nærværsarbeidet i kommunen.
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Etikk og varsling
Etikk har hatt et hovedfokus i kommunen, ifølge kommunens årsmelding og gjennomførte
intervju. Kommunen er pålagt å gi en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i kommunen. Melhus kommunestyre
vedtok i 2010 etiske retningslinjer for Melhus kommune. De etiske retningslinjene ble revidert
i kommunestyrets møte, den 18. Juni 2019. Ansatte er informert om etiske retningslinjer og
prosedyrer for varsling gjennom intranett. Dette er tema i ledermøter, verneombudssamlinger
og møter med tillitsvalgte, samt at enhetene årlig har en fast gjennomgang av dette, ifølge de
som er intervjuet.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
informasjonsavdelingen er involvert i store og små prosjekter i hele organisasjonen, og jobber
typisk med oppgaver knyttet til kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, digitalisering, drift
og publisering på ulike plattformer, samt øvrige utviklingsoppgaver.
Med bakgrunn i stadig økende krav til effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne, må ITløsninger i sterkere grad støtte oppunder den digitale utviklingen i samfunnet. For å møte den
teknologiske utviklingen på en god måte, ble det vedtatt et formalisert IT-samarbeid mellom
Melhus kommune og Skaun kommune.
Aktuelle tema vil være:
•

Digitalisering og oppfølging av vedtatte målsettinger

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser
Klimaendringer vil kunne få store konsekvenser for samfunnsviktige funksjoner og kritisk
infrastruktur som kraftforsyning, tele/data, veg og vannforsyning i årene fremover. Risiko- og
sårbarhetsvurderinger skal være en del av all planlegging og drift i alle enheter i
alle fagområder. Alle tjenestesteder skal ha gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) i 2018.
Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte ett tilsyn med kommunal beredskapsplikt og
helsemessig og sosial beredskap i Melhus kommune, mars 2019. Ingen avvik eller merknader
ble funnet for kommunal beredskap, helsemessig og sosial beredskap.

Stortinget vedtok i juni 2015 Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015), der det
ble besluttet at brann- og redningsvesenets nødmeldetjeneste skal samlokaliseres med
politiets operasjonssentraler i de nye politidistriktene.
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4.2

Tjenesteområdene

4.2.1

Oppvekst

Våre risikovurderingen innenfor oppvekst er oppsummert her og i fortsettelsen følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at behovet
for forvaltningsrevisjon er høyt innenfor grunnskole, da det behov for å se på tidlig innsats og
kompetanse for å sikre en god kvalitet i undervisningen. Innen Barnehager vurderer vi risikoen
for middels. Det er noen utfordringer med å ivareta ny pedagognorm, noe som er viktig for å
sikre god kvalitet på tjenesten. Kommunens barnevernstjeneste har generell risiko knyttet til
at konsekvensene er alvorlige ved svakheter eller mangler i tjenestene innenfor barns
oppvekstsvilkår. Barnevernstjenesten har videre en ny organisering og samarbeid med Skaun
kommune. Vi setter denne risikoen til moderat i våre vurderinger. Skaun kommune har
igangsatt en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten, noe som kan gi relevant informasjon
til Melhus kommune.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for våre
vurderinger.
Grunnskole
Tabell 7.

Nøkkeltall oppvekst

Nøkkeltall

Melhus

2017
Andel elever med spesialundervisning

2018

2019

KOSTRA -

Landet

gruppe 7

uten Oslo

2019

2019

8,3

9,9

9,7

7,3

7,8

Gruppestørrelser

16,8

17,4

17,4

16,6

15,8

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

38.0

40.2

39,2

41,7

41,7

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn

64.4

67.7

67

74,6

75

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn

70.4

69.1

57,5

66,8

68,7

Andel lærere med pedagogisk utdanning

87.9

80.1

.

.

.

3.7

12.7

.

.

.

8.5

7.2

.

.

.

Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning, uten pedagogisk
utdanning
Andel lærere med videregående utdanning
eller lærere
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Kommunen har 11 grunnskoler. Alle skolene har rutiner for oppfølging av skolemiljø og søkelys
på mobbing. Videre gjennomføres det «ikke anonyme trivselsundersøkelser» i tillegg til
elevundersøkelsen for å avdekke utfordringer i skolemiljøet. Det arbeides videre med elevenes
mestring, noe som har utviklet seg positivt siste årene. Resultatmessig varierer tallene for
elevene. Nasjonale prøver i 5. klasse har gode resultater sammenlignet nasjonalt. Resultatet i
ungdomstrinnet har vært noe under det nasjonale snittet de siste årene. Det brukes mye
ressurser til spesialpedagogiske tiltak i kommunen. Antallet enkeltvedtak øker, og det er behov
for et analysearbeid hvor man må se på samarbeidet mellom skolene og PPT i dette arbeidet.
Det er videre behov for kompetanseutvikling for ansatte i skolen, hvor det pekes spesielt på
ansatte innen barnetrinnet.
Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være:
•

Tidlig og tverrfaglig innsats for elever

•

Kompetanse og kvalitet i tjenesten

Skolefritidsordningen (SFO)
Det er 11 skolefritidsordninger i Melhus kommune. De gir tilbud til barn i 1.-4. trinn og barn
med spesielle behov opp til 7. trinn. Alle barn får plass. Det foreligger en serviceerklæring for
tjenestetilbudet i SFO, som det er mål om å revidere. Det er gjennomført en
foreldreundersøkelse ved SFO i den enkelte skole.
Barnehager
Nøkkeltall

Melhus
2017

2018

2019

KOSTRAgruppe 7

Landet
uten Oslo

2019

2019

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (%)

93.5

93.0

94.8

91.8

92.4

Andel barnehagelærere
grunnbemanning (%)

40.2

41.8

44.3

38.9

41.5

Andel barn som får ekstra ressurser i forhold
til alle barn i barnehage (%)

5.1

4.8

4.4

3.3

3.9

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (%)

80.6

76.0

77.9

85.7

86.3

Utgifter til barnehager i % av kommunens
utgifter

17.1

17.2

16.8

16.2

14.3

140 254

149 422

161058

155397

163025

i

forhold

til

Utgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kr)
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Melhus kommune har 11 kommunale barnehager og 6 private barnehager. Kommunen
gjennomfører tilsyn med barnehagene. I 2018 ble det vært gjennomført tilsyn mot to
barnehager. Alle som ønsker barnehageplass, får tilbud om dette i kommunen.
Barnehagenes årsplaner har søkelys på natur og miljø. Flere barnehager er sertifisert med
Grønt Flagg3. Sykefraværet er redusert og vært stabilt på 9,1 % de siste to årene. Det har vært
søkelys på nærværsledelse i denne sammenheng. Sykefraværet er noe over kommunens
målsetting på 7 %.
Den nye pedagognormen ble ikke innfridd i 2018 og det er gitt dispensasjon fra dette kravet.
Det poengteres at antallet faglærte økte i barnehagen for 2018, men er fremdeles noe under
målsettingen. Det ser ut til at denne er økt for 2019. Det pekes på at andelen barn med
spesialpedagogisk tilbud er høy.
Barnehagene deltar i utviklings- og forskningsprosjektet «Trygg før 3»4- Videre er barnehagene
en del av Rekom (Regional kompetanseutvikling) i Gauldalsregionen, sammen med seks
andre

kommuner.

Målsetting

om

å

ivareta

den

statlige

strategien

knyttet

til

kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen.
Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Siste foreldreundersøkelse ble
gjennomført i 2017, med en høy score på barns tilfredshet og

utvikling. Ny

foreldreundersøkelse vil bli gjennomført i 2019, ifølge kommunen.
Aktuelle tema innenfor barnehage vil være:
•

Pedagognorm og kvalitet i tjenesten.

Barnevern
Tabell 8.

Nøkkeltall barnevern

2017

2018

2019

2019

Landet
uten
Oslo
2019

5 654

5 584

5974

7042

8387

3.0

2.8

4.2

4.4

4.6

2.5

2.5

3.0

3.7

3.8

KOSTRAgruppe 07

Melhus
Nøkkeltall

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbygger 0-22 år (kr)
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
(prosent)

3

Er en miljøsertifisering for skoler og barnehager. Dette fremmer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til
hvordan miljøutfordringer verden står overfor håndteres. https://grontflagg.fee.no/.
4

Hovedmål å bedre barnehagekvaliteten for de yngste. Utføres av Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
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Barn med undersøking eller tiltak per årsverk
(funksjon 244) (antall)

15.4

23.1

18.2

20.3

19.2

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

3.3
98.4

3.1
98.2

3,1
97.2

4,2
99.1

5
99.1

70.4

87.4

78.1

83.1

79.4

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 dager
Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7
dager

Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med Skaun fra 1.1.18. Dette innebærer
at tjenesten fikk 50 % økning i årsverk og mulighet til å organisere tjenesten i to fagteam som
jobber med mottak og oppfølging. Antall meldinger til barnevernet har gått ned de siste årene,
ifølge de som er intervjuet. Det er en økning i 2019 knyttet til meldinger. Melhus deltar i
interkommunal barnevernvakt med Trondheim som vertskommune, og i dette samarbeidet
inngår 28 kommuner. Kostnadene for barnevernvakten økte betydelig i 2018, som følge av
nye lokaler.
Aktuelle tema vil være:
•

Evaluering av ny organisering og kvalitet i tjenesten

Voksenopplæring og flyktninger
Melhus voksenopplæring tilbyr norskopplæring for voksne innvandrere, spesialundervisning
for voksne og opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter. Kommunestyret fattet
vedtak om å ta imot 25 flyktninger i 2018, totalt ble det bosatt 22.
For å oppnå målet om flest mulig flyktninger ut i jobb eller utdanning etter
introduksjonsprogrammet, må det jobbes bevisst fra både kommune og næringsliv. Samtidig
er det viktig å være bevisst at dette også avhenger av flyktningens bakgrunn i form av skoleog yrkesbakgrunn, traumehendelser som følge av krigshendelser, vold i flyktningeleir, vold på
flukten til Norge, systematiske voldtekter som krigsvåpen og lignende. Det er en målsetting om
å øke andelen flyktninger som kommer over i arbeid eller utdanning etter endt
introduksjonsprogram i kommunen.
Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Kommunen har hatt et bredt kulturtilbud til ungdom gjennom ungdomsklubber, teater,
konserter, kino, biblioteket, frivillighetssentralen og kulturskolen. Det ble gjennomført en
brukerundersøkelse i 2017 og en ny gjennomføres og da vil man ha sammenligningstall som
indikerer behov i disse tjenestene.
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4.2.2

Sosialhjelp og bolig

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at det er høy risiko innenfor
økonomisk sosialhjelp, da denne har en høy andel blant unge mottakere, videre er brukerne
også å betrakte som en ressurssvak gruppe.
Økonomisk sosialhjelp
Tabell 9.

Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp

Nøkkeltall

Melhus
2017

2018

2019

KOSTRA-gruppe
7

Landet
uten Oslo

2019

2019

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

385

375

366

8151

116032

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp

183

200

179

4326

58573

..

103

100

1447

22 465

27,4

27,3

17,7

19,3

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år
Andel mottakere 18-24
sosialhjelpsmottakere (%)

år

av

totale

NAV Melhus hadde en positiv utvikling i 2018, med en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere.
Samtidig var det en økende andel av ungdommer mellom 18–24 år som mottok sosialhjelp.
Kommunen har en partnerskapsavtale med NAV (stat) som fungerer tilfredsstillende, ifølge de
som er intervjuet.
Aktuelle tema vil være:
•

Ivaretakelse av aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år, og kartlegging av
arbeidsevne.

Nøkkeltall bolig
Nøkkeltall

Melhus

KOSTRA-gruppe

Landet

7

uten Oslo

2017

2018

2019

2019

2019

22

22

22

15

21

2361

1185

571

2260

1553

9

12

20

32

27

1.6

1.5

2.4

1.6

1.4

Disponible kommunale boliger på 1000
innbygger (antall)
Investeringsutgifter til boligformål (kr)
Søkere med avslag på kommunal bolig (%)
Antall boliger godkjent for startlån. Per 1000
innbygger.
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Husstander mottatt statlig bostøtte per 1000
innbygger (antall)

11.5

10.6

6.6

12.6

13.4

Tildeling av bolig skjer etter individuell vurdering av søkerens muligheter, økonomisk og
praktisk, for å leie eller kjøpe bolig på det ordinære boligmarkedet. Det er egne retningslinjer
for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i kommunen. Kommunen
har ikke en oppdatert boligsosial handlingsplan, ifølge de som er intervjuet.

4.2.3

Helse- og omsorgstjenester

Våre risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester er oppsummert her. I fortsettelsen
følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til hjemmetjenesten og
rekrutering innen pleie og omsorg er høy. Hjemmetjenesten har et høyt antall brukere og det
ser ut til at behovet øker. Det er risikoer knyttet til både å ha tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet til å utføre tjenester. Videre ser vi at kommunen har utfordringer med å rekruttere
kompetanse til utlyste stillinger innen pleie og omsorg, noe som også vurderes som høy risiko
for kommunen fremover. Innen psykisk helse og rus er det også høy andel sårbare brukere,
som må sikres å ha tilstrekkelige tjenester ut fra behov. Det er også generell risiko knyttet til
om disse brukerne kan ivareta sine egne rettigheter til tjenester, risikoen vurderes til høy her.
Det er høy ressursbruk til funksjonshemmede/PU som også kan gjennomgås nærmere, vi
vurderer risikoen her som moderat.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Kommunens omsorgstjenester
Tabell 10. Nøkkeltall helse og omsorg
Nøkkeltall

Melhus

2016
Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/ helseutdanning
82
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
34
hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år
52
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er
12
beboere på sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget
98
bad/wc (prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med
0.54
dagaktivitetstilbud (prosent)
*Tallene for 2019 er mangelfulle og tas ikke med her
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KOSTRA-gruppe

Landet

7

uten Oslo

2017

2018

2018

2018

82

82

74

75

36

38

30

32

49

49

35

48

12

11

11

12

98

98

86

90

0.68

0.66

0.71

0.67

Tabell 11. Kompetanse i helse og omsorg

2017

2018

2019

2019

Landet
uten Oslo
2019

281
0.49
10

280
0.49
11

274
..
11

258
..
10

314
..
11

7

7

8

9

10

49

56

57

46

44

1.33

1.08

1.67

2.67

4.09

5.39

6.14

6.45

6.34

7.79

38.74
50.01

37.93
46.71

35.95
42.60

38.52
36.45

47.86
45.46

2.53

3.14

2.06

1.82

2.20

0.61
2.25

.
2.28

4.17
2.12

6.54
1.30

7.72
1.98

16.31

14.95

13.42

5.51

8.35

32.86

33.54

35.36

33.49

42.18

9.36

10.79

10.97

11.86

14.44

37.41

40.09

36.91

48.86

58.20

Nøkkeltall

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
Legeårsverk per 10000 innbyggere
Fysioterapeutårsverk per 10000
innbyggere
Årsverk helse og skolehelsetjenester per
10000 innbyggere
Årsverk geriatrisk sykepleier per 10000
innbyggere
Årsverk sykepleier med spes. Vd. Utd. per
10000 innbyggere
Årsverk sykepleier uten spes. Vd. Utd. per
10000 innbyggere
Årsverk hjelpepleier per 10000 innbyggere
Årsverk ergoterapeut per 10000
innbyggere
Årsverk miljøterapeut per 10000
innbyggere
Årsverk aktivitør per 10000 innbyggere
Årsverk omsorgsmedarbeider per 10000
innbyggere
Årsverk helsefagarbeider Årsverk
sykepleier med spes. Vd. Utd. per 10000
innbyggere
Årsverk annet omsorgspersonell med
helseutdanning Årsverk sykepleier med
spes. Vd. Utd. per 10000 innbyggere
Årsverk pleiemedarbeidere, assistenter etc.
per 10000 innbyggere

KOSTRAgruppe 7

Melhus

Pleie og omsorg
Pleie og omsorgstjenestene har over flere år hatt utfordringer med å holde tildelte
budsjettrammer, noe som blant annet skriver seg fra manglende budsjettering av variable
lønnskostnader. I tillegg har kommunen en høy og økende ressursbruk innen pleie og
omsorgstjenester til innbyggere under 67 år. Tall knyttet til brukere med ressurskrevende
tjenester viser at Melhus bruker betydelig mer ressurser sammenlignet med andre kommuner.
Dette ifølge kommunens årsmelding 2018.
Agenda Kaupang gjennomførte analyser i 2015 og 2017 hvor det ble påvist at tjenestene har
grunnleggende utfordringer både organisatorisk og i tjenestene. Det har manglet både
korttidsplasser, bemannede omsorgsboliger og gode lavterskeltilbud. Videre ble det pekt på
både utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig fagpersonell. Spesielt sykepleiere og leger.
Det blir flere eldre i Melhus og behovet for helse- og omsorgstjenester har økt betydelig de
siste årene. Det er spesielt hjemmetjenesten som merker økt trykk på tjenestene, og med en
stadig økende andel eldre i Melhus er dette en utfordring som vil fortsette å øke de kommende
årene. Økningen gjelder alle hjemmetjenestesoner, men er størst i Nedre Melhus. I tillegg til
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den økende andelen eldre, opplever tjenesten også en økning i yngre brukere med omfattende
behov for tjenester. Dette medfører store utfordringer både for å ivareta kapasitet og
kompetanse i tjenestene. Det har i 2020 vært flere artikler i Trønderbladet som omhandler
manglende rekruttering av sykepleiere på Hølonda helse- og omsorgssenter. Videre har det
vært en artikkel knyttet til heltidskultur i 2020 hvor målsettingene ikke er oppnådd, noe som
medfører bruk av ekstrahjelp og tilkallingsvikarer samt overtid og forskjøvet arbeidstid innen
pleie og omsorg.
Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være:
•

Ressursbruk, og kvalitet i hjemmetjenesten

•

Rekrutering av kvalifisert helsepersonell og heltidskultur i pleie og omsorg

Psykiatri / psykisk helsevern /rusomsorg
Tabell 12. Nøkkeltall psykiatri og psykisk helsevern
Nøkkeltall

Melhus

2017
Andel utgifter til personer med
rusproblemer
Årsverk psykiatriske sykepleiere per 10
000 innbygger
Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbygger
Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og
sosial) (antall)

2018

2019

KOSTRA-gruppe

Landet

7

uten Oslo

2019

2019

14.1

22.0

13.5

12.2

13.9

4.7

4.8

4.1

3.5

4.9

9.4

9.3

7.4

7.3

9.0

0.6

0.9

2.5

2.5

3.2

Kommunens psykiske helsetjeneste og rusomsorg yter tilbud til voksne, ungdom og barn over
6 år. Tjenestene består av eks. samtaler, råd og veiledning, samt videre henvisning ut fra
behov. Det er målsetting om å utvikle ambulerende tjenestetilbud innen psykisk helse og rus.
Kommunen har nylig vedtatt en ruspolitikk handlingsplan. Det er behov for å styrke de
ambulerende tjenestene, både innen rus- og psykisk helse. Pr i dag har kommunen en
akuttseng i Idrettsveien - noe som vurderes å være knapt, ifølge de som er intervjuet.
Aktuelle tema vil være:
•

Oppfølging av tjenester for rus og psykiatri
o

Tidlig innsats

o

Forebyggende arbeid
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o

Tverrfaglig og koordinert arbeid

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede
Antallet brukere er økt fra 26 til 36 i løpet av de siste 5 år. Økningen skyldes flere brukere i
heldøgns tiltak og økte tjenester på enkeltbrukere. Kommunen har relativt små bofellesskap,
noe som er kostbart for kommunen, jfr. Agenda Kaupang-rapporten. Melhus kommune bruker
betydelig mer i året pr bruker, enn gjennomsnittet av norske kommuner, ifølge de som er
intervjuet.
Aktuelle tema vil være:
•

Ressursbruk i tjenesten

Skolehelsetjeneste, helsestasjon, legevakt
Kommunen har styrket helsestasjon de senere årene og fremover vil arbeidet i
skolehelsetjenesten prioriteres. Dette handler om å kvalitetssikre rutiner og sikre at den enkelte
skole får et tilstrekkelig tilbud fra skolehelsetjenesten. Med bakgrunn i det høye antallet skoler
i Melhus er det utfordrende å sikre tilstrekkelig kvalitet innenfor de rammene som i dag er
avsatt til skolehelsetjenesten, og det er nødvendig å se ressursene i tjenesten mer under ett.
Legetjenester i Melhus er godt bemannet totalt sett. Melhus har tre legesentre som til sammen
har 13 fastelegehjemler. I tillegg har Lundamo og Melhus legesenter en LIS1-stilling (lege i
spesialisering) hver, som hovedsakelig finansieres av Melhus kommune. Som resten av
landet, opplever kommunen utfordringer knyttet til rekruttering av leger.

4.2.4

Teknisk drift

Våre risikovurderinger innenfor teknisk drift beskrives her. Deretter følger en nærmere
beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift tilsier at behovet
for forvaltningsrevisjon innenfor kommunens forvaltning av eiendommer, da denne er
arealmessig større enn sammenlignbare kommuner. Det er også et høyt investeringsnivå på
nye prosjekt som bør ha fokus knyttet til kontraktsoppfølging av disse. Vår risikovurdering av
disse er moderat her. Tilsvarende for vann og avløp, da gebyrene er høye sammenlignet med
andre kommuner. Innen byggesak og plan vurderes risikoen også til moderat, hvor
ulovlighetsoppfølging samt om krav til miljø- og klimaspørsmål ivaretas i saksbehandlingen og
kan følges opp nærmere. Det er også et spørsmål om innbyggerne får den informasjon de har
behov for. Videre er det generelle risikoer knyttet til det å ivareta miljø og klima krav, noe som
også utfordrer kommunen knyttet til kommunens planarbeid.
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Planarbeid
Arealforvaltning

omfatter

selvkostområdene

byggesak,

kart

og

oppmåling

og

plansaksbehandling. Byggesaksbehandlingen går for første gang på mange år med overskudd
og fremstår som en bedre tjeneste i 2018 enn tidligere. Dette dokumenteres også gjennom
brukerundersøkelsen som viser en bedring i forhold til tidligere år. Kart og oppmålingstjenesten
gikk med et underskudd på kr 391 000 i 2018. Dette kan i sin helhet forklares gjennom
sviktende gebyrinntekter. Underskuddet er delvis dekket inn gjennom bruk av selvkostfond.
Plansaksbehandlingen er vedtatt subsidiert med i overkant av 1,6 mill. kroner og gikk med ett
overskudd på kr 338 000,- i 2018 i forhold til dette. Overskuddet skyldes i sin helhet høyere
gebyrinntekter

enn

budsjettert.

De

øvrige

tjenestene

innen

Arealforvaltning

som

landbrukstjeneste, landbruksvikartjeneste og friluftsliv gikk med ett overskudd på kr 150 000.

Arealforvaltning har søkelys på digitalisering av arbeidsprosesser der det er relevant. Enheten
vil med stor sannsynlighet oppleve økt arbeidsomfang i de kommende årene som følge av at
den nye områdeplanen for Melhus sentrum blir satt ut i live. Planavdelinga i kommunen har
arbeidet med den nye områdeplanen for Melhus sentrum som ble vedtatt høsten 2019. Flere
detaljreguleringsarbeid er nå igangsatt av planavdelinga.
Byggesak
Tabell 13. Nøkkeltall byggesak
Nøkkeltall

Melhus

2017

2018

2019

KOSTRA-gruppe

Landet

7

uten Oslo

2019

2019

265
20

324
19

292
18

6244
21

68029
18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (dager)

54

35

21

42

33

Andel av innvilgete byggesøknader som
skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra
plan (prosent)

13

17

14

18

17

Byggesøknader i alt behandlet (antall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (dager)

Det er i tidligere forvaltningsrevisjon om innbyggerkommunikasjon hvor det var informasjon om
behov for bedre informasjon fra kommunen til innbyggerne innen byggesak.
Aktuelle tema vil være:
•

Ulovlighetsoppfølging
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•

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

•

Informasjon til innbyggere

Eiendomsforvaltningen
Tabell 14. Nøkkeltall eiendomsforvaltning
Nøkkeltall

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter (prosent)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)

Melhus

KOSTRA-gruppe

Landet

7

uten Oslo

2017

2018

2019

2019

2019

11.6

11.7

11.4

8.9

9.0

5.80

5.75

5.76

4.43

4.91

549

582

574

587

600

Bygg og eiendom har god økonomistyring. Bygg og eiendom har hatt fokus på å strukturere
informasjonsflyten internt i enheten og opp mot andre enheter de leverer tjenester til, ifølge
kommunens årsrapport. Alt dette for å kunne utføre tjenestene til riktig tid og volum. Til hjelp i
dette arbeidet vil det i økende grad bli tatt i bruk digitale verktøy. Det er gjennomført ett
betydelig arbeid i den sentrale staben til Bygg og eiendom. Dette med henblikk på å kunne ta
i bruk styringsdata som har til hensikt å sammenligne Melhus kommune med andre kommuner
knyttet til eiendomsforvaltning. Dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert i 2019. Det er videre
betydelig kontraktsoppfølging knyttet til investeringer, og dagens aktivitetsnivå er høyt i
kommunen.
Aktuelle tema vil være:
•

Vedlikehold av bygningsmasse

•

Oppfølging av investeringsprosjekt og kontrakts oppfølgning
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Vann og avløp
Tabell 15. Nøkkeltall vann og avløp
Nøkkeltall

Melhus

KOSTRA-

Landet

gruppe 7

uten Oslo

2017

2018

2019

2019

2019

3756

4165

4165

3429

3739

Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)

1.29

0.01

0.01

..

0.65

Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje (prosent)

28.6

51.0

51.0

..

29.8

7215

6780

6780

4818

4142

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)

0.00

0.01

0.01

..

0.64

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt (prosent)

97.9

61.4

..

..

..

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.

Det er etablert både veileder for utbygging og omlegging av vann og avløp samt en vann- og
avløpsnorm som er med å sikre teknisk kvalitet knyttet til å drive og vedlikehold anlegg. Priser
og gebyrer knyttet til vann og avløpsanlegg vedtas årlig i kommunestyret, disse er høyere enn
sammenlignbare kommuner og landet forøvrig.
Aktuelle tema vil være:
•

Håndtering av selvkostområdet og kvalitet i tjenesten

Renovasjon
Tabell 16. Nøkkeltall renovasjon
Nøkkeltall

Melhus

KOSTRA -

Landet

gruppe 7

uten Oslo

2017

2018

2019

2019

2019

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

2878

2878

2878

2623

2851

Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling (prosent)

29.2

32.6

..

..

..

Renovasjon har vært håndtert av Envina IKS som samler inn, sorterer og sender de fleste
fraksjonene til videre behandling/gjenbruk. Fra 1.1.2020 er det selskapet ReMidt som
håndterer kommunens husholdningsavfall og slam. De tre interkommunale selskapene Envina
IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS har slått seg
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sammen for å danne ReMidt IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med
avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Til sammen bor det 130.000 innbyggere i de 17
kommunene da selskapet ble etablert.
I 2016 ble det gjennomført en selskapskontroll av Envina IKS.
Brann- og redningstjenester
Gauldal Brann og Redning er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre
Gauldal og Melhus. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til
brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Det er brannstasjon på Melhus, Lundamo og Hølonda.
Det pekes i intervju på sårbarhet i tjenesten og om samarbeidet fungerer hensiktsmessig for
kommunen.
Samferdsel (Vei, park og idrettsanlegg)
Kommunen arbeider med å styrke teknisk drift slik at man kan møte de store behovene innen
kommunal infrastruktur, som ny E6 gjennom Melhus, oppfølging av områdeplanene og de
mange reguleringsplanene samt utbedring av kommunens eksisterende vegnett. Det gis
videre aktivitetstilbud i tre kommunale haller, to samfunnshus og fire svømmehaller.
Næring
Kommunestyret opprettet i 2017 et næringsråd som en del av satsingen mot næringsarbeid i
kommunen. kommunen har vedtatt en handlingsplan som gjenspeiler samarbeidet for å sikre
næringsutvikling regionalt og lokalt.
Miljø og klima
Kommunen følger opp kommunens papir- og avfallsmengde gjennom årlig rapportering.
Denne viser at kommunen har redusert papiravfallet med 7 % og restavfallet med 25 % de
siste fem år. Videre er kommunens innkjøp gjennomført i hovedsak via fylkesavtalen, der har
leverandørene miljøfokus. Innen investering gjøres innkjøpene av kommunen selv og der har
56 % av leverandørene miljøfokus. Det vises videre til en reduksjon i energiforbruket på 1,3 %
i 2018. Vider bruker de fleste enheter el-biler i tjenesteproduksjonen. Dette gir en reduksjon i
CO2 regnskapet og dette er nesten halvert siste fire år.
I Norge er det bred støtte til klimapolitikken gjennom klimaforlikene i 2008 og 2012. De
overordnede målene for den norske klimapolitikken er:
•

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

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

•

Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

•

Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på
seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i
2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske
utslipp i 2030.

I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet
om en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet:
•

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

•

Utfasing av fyring med fossil olje.

•

Skjerpede energikrav i byggsektoren.

•

Fortsette å trappe opp klimaforskningen.

•

Opprettholde eller øke karbonlageret i skogen.

•

Bidra til utvikling av biogass i Norge.

•

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

•

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

•

Styrke jernbanens rolle i transportsystemet.

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

Kommunal planlegging sett i forhold til statlig planretningslinje for klima -og
enerigsplanlegging i kommunen
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5

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

Her er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunnlaget
for vurderingene er nærmere beskrevet i fortsettelsen.
Melhus kommune har eierskap i følgende selskap:
Tabell 17. Melhus kommunes eierskap
Selskapet navn

Eierandel

Balanseført verdi

Trønderenergi

13,5 %

109 386 859

Vekst Melhus AS

100 %

850 000

Gaula Natursenter AS

40 %

100 000

(Envina IKS)

(72 %)

1

ReMidt IKS

12,8 %
andel fra
1.1.2020

Gauldal Brann og Redning IKS

70 %

1

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

3,1 %

1

5%

63 000

KonSek Trøndelag IKS
Private foretak med begrenset ansvar
Melhus boligbyggerlag, 5 andeler, nr 39-43

1 000

Melhus Skysstasjon

33,33 %

AL Biblioteksentralen

100 000
10

Lundemo Bruk AS

100 %

Styret Stiftelsen Thora

4 000 000
200 000

Melhus Utviklingsarena AS

100 %

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

351 401
20 000

Hovstad Næring

100 %

Revisjon Midt – Norge SA

4 491 599
120 001
Kilde: Årsregnskap 2019, note 5

Melhus kommune har utarbeidet eierskapsmelding for sitt eierskap, siste gang vedtatt i
kommunestyret i sak 51/19. Melhus kommune etablerte et eget eierskapsutvalg i
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formannskapets sak 167/2008 (på møte 14.10.2008). Utvalget har utarbeidet et
eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte selskap
Melhus kommune har eierandeler i.
Plan for selskapskontroll har tidligere prioritert følgende selskap:
1. Gauldal Brann og Redning IKS. Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver
og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk
representerer selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter
også samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy
samfunnsmessig vesentlighet. En selskapskontroll av Gauldal Brann og Redning IKS
vil kun være aktuelt å sette i gang dersom begge eiere prioriterer det. – ikke
gjennomført
2. Melhus Utviklingsarena AS. Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen
kommunens grenser. Forvalter en betydelig kommunal investering. Selskapet er i
dialog med Statens vegvesen om bygging av et planfritt kryss fra Skjendigstad til
Støren i.fbm. utbygging av E6 – ikke gjennomført
3. System og praksis for eierstyring/eierskapskontroll 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 eventuelt ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper - ikke gjennomført.
Det har tidligere vær gjennomført selskapskontroller i:
•

Eierskapskontroll av fem eide selskaper i 2012

•

TrønderEnergi AS 2013

•

Envina IKS 2015

Det vil etter revisors vurdering være fornuftig å videreføre undersøkelser knyttet til Gauldal
Brann og Redning IKS, og Melhus utviklingsarena AS. I Trønderbladet den 25.2, sak 22/20
vises det til at kommunestyret freder Gauldal Brann og Redning IKS for ytterligere utredninger
og ber selskapet komme tilbake med informasjon om hvordan brannvesenet kan rustes for
framtida. Dette bør følges videre opp. Det vil videre være fornuftig å ta en gjennomgang av
ReMidt IKS i planperioden for å se hvordan renovasjonsordningen fungerer i kommunen, da
dette er sentrale tjenester for kommunens innbyggere. En gjennomgang av kommunens
eierstyring kan også være grunnlag for å gjennomføre for å se om denne utøves i samsvar
med gitte føringer i kommunestyret.
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VEDLEGG 1
Metode
Kommunale dokumenter
I forbindelse med analysen og datagrunnlaget har vi benyttet følgende dokumenter:
Årsregnskap 2018/Årsregnskap 2019
Årsberetning 2018
Tertialrapport 2019 – 2. tertial
Handlingsplan med økonomidel 2019-2022 og årsbudsjett 2019
Eierskapsmelding 2018

Intervju i kommunen
Det er gjennomført kontaktmøter med kommuneledelsen i Melhus kommune. Siste gang i
november 2018. Rådmann, økonomisjef, kommunalsjefer regnskapsleder og IT-sjef deltok fra
kommunen.

Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene. Vi har presentert foreløpige tall for regnskapsåret 2019 i
datadelen der disse har vært relevante. Endelige tall for 2019 offentliggjøres i løpet av juni
2020 av SSB.

Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. Innen enkelte områder har vi valgt å
fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens ressursbruk vurdert opp mot
sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og sett på kommunens utvikling
over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke mindre ressurser enn
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sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov
og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre at innbyggernes behov
ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også innebære at ressursene er
bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et sikrere svar på hva lavere
ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang av gjeldende områder.

Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vurderingene baseres på generelle
risikoer for kommune Norge, særtrekk ved den enkelte kommune og tilgjengelig informasjon
om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på enkeltområder.
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Personvern - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020
10.09.2020

Saknr
23/20
36/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/1 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - personvern
Orientering til kontrollutvalget - personvern
Informasjonssikkerhet styrende dokument
Ansatte og sikkerhetskultur
Protokoll behandlingsaktiviteter
Oversikt over behandlingsaktiviteter
Konsekvenskriterier informasjonssikkerhet
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om personvern.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når
det gjelder personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2020 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering om personvern (GDPR).
Rådmannens skriftlige tilbakemelding er vedlagt saken.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 23/20 (møte 28.05.2020):
Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i september.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/1-5
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 03.03.2020

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Orientering til kontrollutvalget - personvern
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 ble det under sak 10/20 Eventuelt, vedtatt å be rådmannen
om en orientering om personvern.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når
det gjelder personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 10/20, ber vi herved om at rådmannen i Melhus
kommune sender en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020,
samt orienterer på kontrollutvalgets møte 28.05.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Fra: Roar Dønheim <Roar.Donheim@melhus.kommune.no
<mailto:Roar.Donheim@melhus.kommune.no>>
Sendt: fredag 8. mai 2020 12:30
Til: post@konsek.no <mailto:post@konsek.no>
Kopi: Katrine Lereggen <Katrine.Lereggen@melhus.kommune.no
<mailto:Katrine.Lereggen@melhus.kommune.no>>; Geir Wormdal
<Geir.Wormdal@melhus.kommune.no <mailto:Geir.Wormdal@melhus.kommune.no>>; Egil Johannes
Hauge <egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no
<mailto:egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no>>
Emne: Orientering til kontrollutvalget - personvern
Kontrollutvalget fattet i møte 13.2.2020 bl.a. følgende vedtak:
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når det gjelder
personvern (GDPR). Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020. Muntlig
orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.»
Ny lov om behandling av personopplysninger ble iverksatt 20.7.2018. Sentralt i den nye loven ligger
forordning fra EU (2016/679) - personvernforordningen. Den legger premissene for den nye loven og
gjelder for alle stater tilsluttet EU og EØS. Personopplysningsloven har implementert
personvernforordningen i sin helhet med noen tilpasninger og lovteksten viser i meget stor grad til
forordningen.
Personopplysningsloven stiller en rekke krav til behandlingsansvarlig (rådmannen) ved behandling av
personopplysninger. Kort kan nevnes:
Godt personvern sikrer at behandling av personopplysninger skjer innenfor fastsatte krav om:
• Tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted)
• Integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig)
• Konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet utlevering)
• Robusthet (at organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette
normaltilstand ved hendelser)
Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper
(personvernprinsippene). Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse
prinsippene:
• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
• Formålsbegrensning
• Dataminimering
• Riktighet
• Lagringsbegrensning
• Integritet og konfidensialitet
• Ansvarlighet
Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene (de
registrertes rettigheter) sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden
og innen 30 dager:
• Rett til innsyn
• Rett til retting

140

•
•
•
•
•
•

Rett til sletting
Rett til begrensning
Rett til å protestere
Rettigheter ved automatiske avgjørelser
Rett til dataportabilitet
Rett til informasjon

For å ivareta sikker og god behandling av personopplysninger har Melhus kommune utarbeidet rutiner
og prosedyrer som omfatter bl.a.:
• Styrende dokument
• Ansatte og sikkerhetskultur
• Personvernerklæring, de registrertes rettigheter settes i fokus.
• Protokoll over behandlingsaktiviteter
• Oversikt over behandlingsaktiviteter
• Databehandleravtale
• ROS
• Personvernombud
• Avvikssystem
• Opplæring
• Omtale av hver enkelt kommer nedenfor.
For å ivareta krav om en systematisk tilnærming skal virksomhetene opprette system for
internkontroll. Denne består gjerne av tre hovedelementer:
Styrende elementer, som i hovedsak retter seg mot ledelsen, herunder hvilke beslutninger og føringer
de legger for internkontroll.
Gjennomførende elementer, som i hovedsak retter seg mot ansatte. Her finner man beskrivelse av
rutiner som er tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon.
Kontrollerende elementer, som bidrar til å fange opp avvik fra systemet og til at det gjennomføres
periodiske gjennomganger.
Internkontroll kalles i ulike sammenhenger et kvalitetssystem, styringssystem eller ledelsessystem for
etterlevelse av regelverk.
Styrende dokument
Datatilsynet skriver i sin veiledning:
«Styrende dokumentasjon gir en systembeskrivelse som inneholder policy og målsetning, identifiserte
krav og plikter, intern organisering, ansvar og myndighet. Styrende dokumentasjon er overordnet i sin
form og er spesielt ledelsesorientert.
Styrende dokumentasjon bør inneholde:
• virksomhetens mål og retningslinjer for vern av personopplysninger. Se spesielt
personvernforordningen artikkel 1.
• identifisering av at tiltenkt lagring og behandling av personopplysninger samsvarer med lovens
grunnkrav, se artikkel 5 og 6 i personvernforordningen. Det legges spesielt vekt på saklig behov og
konkret definering av formål, herunder at opplysningene som lagres samsvarer med formålet.
• identifisering av hvilke generelle forpliktelser som er relevant for virksomheten, se artikkel 24-43 i
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•
•
•

personvernforordningen
organisering av virksomheten der intern delegering av ansvar og myndighet skal være entydig
definert, se spesielt artikkel 24, 26, 28, 32, 37-39.
beskrivelse av hvordan virksomheten ivaretar informasjonssikkerheten. Se artikkel 32-34.
beskrivelse av hvordan ledelsen vil sørge for at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med kravene i
regelverket. En slik beskrivelse vil normalt ende opp i behov for gjennomførende dokumentasjon og
kontrollerende dokumentasjon.»

Melhus kommune har i lengre tid hatt styrende dokumentasjon som er formulert i dokumentet Policy,
regelverk rutiner og prosedyrer. Dette dokumentet er under en større revisjon for å tilpasses nytt
lovverk og gi bedre veiledning til kommunens ledere, jf. Vedlegg. Forventes ferdigstilt i løpet av Mai
måned.
Dokumentet beskriver de tre hovedelementene, styrende, gjennomførende og kontrollerende.
Ansatte og sikkerhetskultur
Dokumentet ansatte og sikkerhetskultur, jf vedlegg, er et opplæringsdokument for alle ansatte i
Melhus kommune. Dokumentet er tilgjengelig på kommunens kvalitetssystem EQS. Dokumentet har
implementeringsstøtte, dvs. at ansatte må kvittere ut at de har lest og forstått dokumentet. Ansatte og
sikkerhetskultur er også under revisjon for å ivareta endringene som skjer i forbindelse med prosjektet
Smartere Melhus med blant annet ny velferdsteknologo innføring av Microsoft 365 og Teams.
Personvernerklæring
Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene (de
registrertes rettigheter) sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden
og innen 30 dager.
Melhus er kommune har utarbeidet Personvernerklæring som gir veiledning til brukere/kunder (de
registrerte) om sine rettigheter og veiledning til disse. Personvernerklæringen er lagt ut på
kommunens hjemmeside lenke ligger nederst på framsiden:
<https://www.melhus.kommune.no/personvernerklaering.5740350.html>
Protokoll over behandlingsaktiviteter
Personvernforordningen (art. 30) pålegger alle virksomheter som behandler personopplysninger å føre
protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar.
For å sikre god internkontroll skal behandlingsansvarlig ha oversikt over hvilke behandlinger og hvilke
personopplysninger som behandles. Disse skal inngå i Protokoll over behandlingsaktiviteter.
Personvernforordningen fastsetter hvilken informasjon protokollen skal inneholde. Det vises til
vedlagte protokoll. Protokollen skal være skriftlig, elektronisk og på anmodning være tilgjengelig for
tilsynsmyndigheten. Protokollen er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem EQS.
Oversikt over behandlingsaktiviteter
Det skal føres en sumarisk oversikt over behandlingsaktivitetene. Dette skal være en oversikt over
protokollene og skal være tilgjengelig på kvalitetssystemet EQS.
Databehandleravtale
En databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet
organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (personvernforod.
Art.4)
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Melhus kommune har i dag databehandleravtaler med en rekke eksterne leverandører. Dette er
leverandører som lever programvare hvor personopplysningen blir lagret hos leverandør, altså utenfor
våre servere på Melhus rådhus. Disse må inngå avtale at de kun behandler personopplysningene etter
våre retningslinjer. Dette for å unngå misbruk som bl.a. sal av opplysninger. Databehandleravtalene er
tilgjengelig på kommunens kvalitetssystem EQS.
ROS/DPIA
Virksomheten skal gjennomføre en risikovurdering før personopplysninger behandles og før man tar i
bruk et informasjonssystem. Virksomheten skal også gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold
som kan påvirke informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i behandlinger, endringer av
informasjonssystem eller endringer i trusselbildet.
En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at
personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas.
Melhus kommune gjennomfører risikoanalyser (ROS) av informasjonssikkerhet ved bruk av
risikomodulen i kommunes krisehåndteringssystem CIM. Kommunen har utarbeidet egne kriterier for
vurdering av konsekvenser, jf. eget vedlegg. Der er vedriene: Liv og helse, Konfidensialitet, Integritet,
Tilgjengelighet og Omdømme lagt til grunn. Disse er verdsatt i en matrise.
Personvernombud
Et personvernombud skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta
personverninteressene. Offentlig virksomhet har plikt til å ha ombud. Foruten å gi råd til
behandlingsansvarlig, skal ombudet bistå de registrerte og være kommunens kontaktpunkt til
Datatilsynet.
Melhus kommune har opprettet eget personvernombud som også innehar rollen som rådgiver for
rådmannen (behandlingsansvarlig).
Avvikssystem
Melhus kommune har utarbeidet egen avviksmodul for å behandle avvik. Avvikssystemet er en del av
kommunens ordinære avvikssystem, men er tilpasset kravene om avviksmelding til Datatilsynet. Alle
avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder hvis
det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern.
Meldingsfrist til Datatilsynet er senest 72 timer etter at avvik ble oppdaget. Det er derfor innført en
rutine om at alle avvik om brudd på datasikkerheten skal meldes til personvernombud/rådgiver. Er
denne ikke tilgjengelig overføres meldingen automatisk til rådmannen etter 24 timer.
Opplæring
Opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet i Melhus kommune skjer i hovedsak på disse områdene:
• Heftet Ansatte og sikkerhetskultur er tilgjengelig på kommunens kvalitetssystem. Det
forutsettes at alle ansatte har gjennomgått materialet og kvittert ut at det er lest og forstått
• Ved personalmøte i enhetene
• I samband med opplæring av ansatte innen Helse og omsorg
• Egne opplæringsvideoer (planlegges gjennomført i løpet av mai måned.

Håper denne skriftlige orienteringen gir en grei oversikt over de rutiner og prosedyrer som gjelder for
arbeidet med personvern. Ser fram til å gi en nærmere orientering på kontrollutvalgets møte 28.mai
2020.05.08
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Godt personvern - din rettighet, vår plikt
Godt personvern sikrer at behandling av personopplysninger skjer innenfor fastsatte krav om:
•
•
•
•

Tilgjengelighet
Integritet
Konfidensialitet
Robusthet

Grunnleggende personvernprinsipper
Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper.
Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene:
•
•
•
•
•
•
•

Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
Formålsbegrensning
Dataminimering
Riktighet
Lagringsbegrensning
Integritet og konfidensialitet
Ansvarlighet

De registrertes rettigheter
Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene
sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30
dager:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rett til innsyn
Rett til retting
Rett til sletting
Rett til begrensning
Rett til å protestere
Rettigheter ved automatiske avgjørelser
Rett til dataportabilitet
Rett til informasjon
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1.0 Styrende dokumentasjon
1.1 Innledning
Formålet med styringssystemet for informasjonssikkerhet er å sikre at all behandling av
personopplysninger og annen informasjon i Melhus kommune samt bruk av IT-hjelpemidler, skjer
innenfor fastsatte krav. Dette er krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, og robusthet. Krav
i henhold til lover og forskrifter, samt inngåtte avtaler og interne krav i Melhus kommune.
Styringssystemet for informasjonssikkerhet er utformet med basis i de veiledninger som Datatilsynet
har publisert på www.datatilsynet.no, særlig veiledningene om internkontroll som ble publisert
november 2009. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-

plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/
Personvernforordningen stiller krav til den behandlingsansvarliges ansvar. Det innebærer å sette i
verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre og påvise at personopplysninger
behandles i samsvar med regelverket (internkontroll). Internkontrollen dokumenteres gjennom
sikkerhetshåndboken(styrende dokument).
EUs personvernforordning (GDPR) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger er en del av personopplysningsloven.
Personvernforordningen inneholder både rettigheter og plikter knyttet til behandling av
personopplysninger. Felles for alle reglene er at de bygger på noen grunnleggende prinsipper for
personopplysningsvern (personvernprinsippene) som er beskrevet i forordningen.
Prinsippene gir på ulike måter uttrykk for at behandling av personopplysninger skal skje på en måte
som i størst mulig grad sikrer forutsigbarhet og forholdsmessighet for enkeltmennesket, se pkt 3.1,
datansavarliges ansvar.

1.2 Om sikkerhetshåndboken
Sikkerhetshåndboken utgjør 3 hefter som basis for Melhus kommunes styringssystem for
informasjonssikkerhet. Systemet bygger på et felles grunnlag for informasjonssikkerhet med særlig
vekt på behandling av personopplysninger i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer.
Styringssystemet bidrar til å sikre et felles nivå på informasjonssikkerhet på tvers av virksomhetene i
kommunen, og gir felles føringer for kommunens ansatte, eksterne brukere, borgere og
samarbeidspartnere.
Sikkerhetshåndboken er delt inn i 3 hefter:
•
•
•

Ansatte og sikkerhetskultur (for alle ansatte)
Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer (for ledere)
IT-løsning – drift (for IKT-ansatte og sikkerhetsansvarlig)

Målgruppen for dette dokumentet er ledere og ansatte i IT- og digital samhandling.

For definisjoner se vedlegg 1
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2.0 Om informasjonssikkerhet
2.1 Grunnleggende personvernprinsipper
Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper.
Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene.
Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
Behandling av personopplysninger må være lovlig. Det må finnes et rettslig grunnlag for den
behandlingen en virksomhet ønsker å gjøre.
Behandling av personopplysninger må skje rettferdig. Behandlingen av personopplysninger
skal gjøres i respekt for de registrertes interesser og rimelige forventninger. Behandlingen skal
dessuten være gjennomsiktig og forståelig for de registrerte, den skal ikke foregå på fordekte
eller manipulerende måter.
Behandling av personopplysninger skal være gjennomsiktig. Behandling av
personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for den registrerte. Den det behandles
opplysninger om skal være informert om dette.
Formålsbegrensning
Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime
formål. Ethvert formål med behandling av personopplysninger skal identifiseres og beskrives
presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme
entydige forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være
legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med
øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer.
Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige.
Hvis personopplysninger skal gjenbrukes må behandlingen enten være lovfestet eller det må
innhentes nytt samtykke.
Datminimering
Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger
til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet.
Riktighet
Personopplysninger som behandles skal være korrekte. Opplysningene skal også oppdateres
hvis det er nødvendig. Dette betyr at behandlingsansvarlig må sørge for å straks slette eller
rette personopplysninger som er uriktige med hensyn til de formål de behandles for.
Lagringsbegrensning
Prinsippet om lagringsbegrensning innebærer at personopplysninger skal lagres slik at de
slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for formålet de ble innhentet for.
Melhus kommune er i det alt vesentligste regulert av arkivloven og ………………… Dette
innebærer at spørsmålet om lagringsbegrensning stort sett vil gjelde tjenester som ikke er
lovpålagt f.eks. billettsalg.
Integritet og konfidensialitet
Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og konfidensialitet
beskyttes.
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Ansvarlighet
Prinsippet om ansvarlighet understreker den behandlingsansvarliges ansvar for å opptre i
samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.
Det er ikke nok å bare ha ansvaret – man må vise at man tar ansvaret. Den
behandlingsansvarlige må opptre proaktivt og etablere alle nødvendige organisatoriske og
tekniske tiltak for å sikre at regelverket etterleves til enhver tid. Virksomheten må også kunne
vise at den faktisk opptrer i samsvar med reglene.

2.2 Mål med IKT i Melhus kommune
•
•
•
•
•

Vi skal sette brukernes behov i sentrum når vi skal vurdere digitale løsninger
Vi skal utvikle tjenester, og øke produktiviteten i våre tjenester gjennom bruk av digitale
verktøy
Vi skal sikre at alle brukere av digitale verktøy klarer å benytte seg av disse
Vi skal sikre at digitaliseringsprosjekter gjennomføres på en effektiv måte
Vi skal sørge for å ha sikre IT-systemer, og behandle personopplysninger på en forsvarlig
måte

2.3 Hvorfor informasjonssikkerhet i Melhus kommune?
Innbyggere, brukere, ansatte, politikere og samarbeidspartnere har krav på at Melhus kommune
behandler informasjon, herunder personopplysninger, i tråd med de krav som stilles i norsk lov og
regelverk.
En viktig del av dette er det personvernforordningen art. 32 kaller personopplysningssikkerhet. Det
er det samme som informasjonssikkerhet for personopplysninger.
Informasjonssikkerhet handler om å håndtere risiko relatert til informasjon og behandling av
personopplysninger. Informasjonens integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet skal sikres. God
informasjonssikkerhet er viktig for å kunne utøve forsvarlige tjenester.
Med «integritet» menes at personopplysninger må være sikret mot utilsiktet eller uautorisert
endring eller sletting.
Med «tilgjengelighet» menes at helse- og personopplysninger som skal behandles, er tilgjengelig til
den tid og på det sted det er behov for opplysningene.
Med «konfidensialitet» menes at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får
kjennskap til opplysningene. Konfidensialitet bidrar til ivaretakelse av taushetsplikt og personvern.
Personvernforordningen bruker også begrepet robusthet i tillegg til integritet, tilgjengelighet og
konfidensialitet. Med «robusthet» menes organisasjonens og informasjonssystemenes evne til å
gjenopprette normaltilstand etter for eksempel en fysisk eller teknisk hendelse.
Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket
gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal behandles i samsvar med
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og
tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. Personvern er derfor nær knyttet til enkeltindividers
muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.
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Personopplysninger skal behandles etter prinsippene i personvernforordningen art. 5,
(personvernprinsippene se pkt 3.1) og de registrertes rettigheter skal sikres.
Krav til informasjonssikkerhet er også nedfelt i andre lover, f eks forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helsetjenesten, offenteglov, sosialtjenestelov, barnevernslov etc., se vedlegg 2
.
Alle har rett til å vite hvilke opplysninger Melhus kommune bruker om dem. En forutsetning for at de
kan benytte seg av innsynsretten er at kommunen forteller hva de bruker opplysningene til. Alle
behandlinger kommer tydelig frem i Personvernerklæring, se vedlegg 3. Denne erklæringen er gjort
tilgjengelig på kommunens nettsted.

2.4 Spesielt om personopplysninger
2.4.1 Tilgjengelighet
Hovedmål:
Personopplysninger skal være tilgjengelig og anvendelig for autorisert personell slik at oppgaver kan
utføres til planlagt tid.
Delmål
Kritiske systemer for behandling og lagring av personopplysninger skal som hovedregel være
kontinuerlig tilgjengelig for sluttbruker.
Strategi
IKT- løsninger som behandler personopplysninger, skal som hovedregel være dupliserte. Ved avvik
fra hovedregel skal risikovurderinger legges til grunn.
IKT-systemene skal være dimensjonert for å ivareta kontinuerlig tilgjengelighet til kritiske systemer
målt hos sluttbruker.
Det skal etableres beredskapstiltak for kritiske systemer.
Det skal etableres prosedyrer for sikkerhetskopiering og tilbakelegging av all elektronisk lagret
informasjon og konfigurasjoner og sikker oppbevaring av disse.

2.4.2 Integritet
Hovedmål
Alle personopplysninger i kommunen skal til enhver tid være relevante, korrekte, oppdaterte og et
resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter.
Delmål
Det skal være samsvar mellom informasjonen ved informasjonskilden og gjengivelsen av denne
informasjonen i systemer som behandler personopplysninger.
Alle registreringer, endringer og slettinger i systemer som behandler personopplysninger skal være et
resultat av autoriserte og kontrollerte handlinger.
Alle registreringer og endringer i systemer som behandler personopplysninger skal kunne spores til
opprinnelse.
Strategi
Registre med personopplysninger skal lagres på sentrale servere
Det skal etableres prosedyrer for
• behandling av avvik
•

logging og oppfølging av logger

Endringer ved systemer som behandler personopplysninger skal kunne følges tilbake til rett bruker.
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Historikk skal alltid bevares ved endring av informasjon i systemer som behandler
personopplysninger.
Sletting av informasjon i systemer som behandler personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende
lover og forskrifter.

2.4.3 Konfidensialitet
Hovedmål:
Personopplysninger skal ikke være tilgjengelig for eller bli kjent for uautorisert personell eller
uvedkommende internt eller eksternt. Ved konflikt mellom konfidensialitet og tilgjengelighet skal
konfidensialitet prioriteres når de to sikkerhetselementene vurderes som like viktige1.
Delmål:
Personopplysninger skal kun være tilgjengelig for autorisert personell.
Utlevering eller overføring av sensitive personopplysninger som kommunen er
databehandlingsansvarlig for til andre, skal kun gjøres på spesifisert forespørsel og etter samtykke fra
registrert person i henhold til relevante lovkrav.
Kommunen skal sikre at pliktige rapporter og meldinger blir sendt til riktig mottaker.
Bruk av personopplysninger i kommunen, skal godkjennes av sikkerhetsleder.
Bruk av personopplysninger som angår ansatte, skal godkjennes av sikkerhetsleder.
Strategi
Alle ansatte som gis tilgang til IT-systemer der det behandles personopplysninger skal autoriseres
etter gjeldende rutiner. Autorisasjon skal skje på bakgrunn av dokumentert kompetanse i
informasjonssikkerhet, dvs. lest og forstått instruksen Ansatte og sikkerhetskultur.

2.4.4 Robusthet
Hovedmål
Vi skal ha sikre IT-systemer som er motstandsdyktige og behandler personopplysninger på en
forsvarlig måte og som kan gjenopprette normaltilstand etter en fysisk eller teknisk hendelse.
Delmål:
Det må sikres at kun autorisert personell har adgang til det enkelte fagsystem.
Sensitive personopplysninger sikres mot uautorisert tilgang.
Lagrede personopplysninger sikres gjenopprettet innen rimelig tid.
Strategi
Tilgangskontroll til enkelte fagsystem gjennomføres hvert kvartal.
Sensitive personopplysninger lagres på sikker sone.
Tap av personopplysninger sikres ved hjelp av redundante løsninger og backup.
Områder der personopplysninger databehandles skal sikres med adgangskontroll.
Det skal finnes autorisasjonskontroll til systemer som inneholder personopplysninger.
Alle som skal ha tilgang til områder hvor det behandles personopplysninger, skal signere
taushetserklæring.
Det skal etableres prosedyrer for:
• tildeling, sletting og kontroll av autorisasjon, se pkt. 3.6
• tilgang til sensitive personopplysninger for databehandler, se pkt. 4.5
• innsyn, se pkt. 4.8 og 6.0
• anonymisering, se pkt. 3.8
• rapportering og behandling av sikkerhetsbrudd og avvik, se pkt. 10.0
1

Generelle rettsprinsipper tilsier en tolkning hvoretter hensynet til konfidensialitet antas å gå foran hensynet til
tilgjengelighet
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•
•
•
•
•

utlevering eller overføring av sensitive personopplysninger, se pkt. 4.4 og 3.7.
bruk av eksterne tjenesteleverandører, se pkt. 3.4
gjennomgang og oppfølging av logger, se pkt. 3.11 (nedenfor)
utfylling og signering av taushetserklæring, se pkt. 3.3
risikovurderinger se pkt. 8.0

Ekstern datakommunikasjon skal krypteres for sensitive personopplysninger.

2.5 Hovedkravene til informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet
Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge
for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.
For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og
databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal
være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren.
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.
En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehandler eller
andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene
i første og annet ledd.
Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, herunder
nærmere regler om organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.
Internkontroll
Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er
nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre
personopplysningenes kvalitet.
Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for
medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også
være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.
Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om internkontroll.»
Eksempler på handlinger som normalt er krenkelser av personvernet:
• At personopplysninger behandles skjult for oss.
• At flere og mer inngående personopplysninger enn nødvendig, samles inn.
• At personopplysninger ikke slettes når det ikke lengre er behov for dem.
• At den registrerte ikke får innsyn i opplysningene om seg selv.
• At personopplysningene som behandles, er feilaktige.
• At personopplysningene tilflyter uvedkommende.
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
For eksempel en persons navn, adresseinformasjon og lønn, referanseuttalelser om en person hos et
rekrutteringsfirma, oppgavebesvarelser fra skoleelever, klientopplysninger ved krisesentre,
skyldneropplysninger i inkassoselskaper, kundeopplysninger i nettbokhandler og klientopplysninger i
advokatselskaper. Noen av de nevnte opplysningene vil også være sensitive personopplysninger
(sensitive personopplysninger).
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«Særlige kategorier av opplysninger samt personopplysninger knyttet til straffedommer og
straffbare forhold» refererer til definisjoner i peronvernforordningens artikkel 9 og 10:
Sensitive opplysninger/særlige kategorier av personopplysninger:
• rasemessig eller etnisk opprinnelse
• politisk oppfatning
• religiøs eller filosofisk overbevisning
• fagforeningsmedlemskap
• behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig
identifisere en fysisk person
• helseopplysninger
• opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle legning
Straffbare forhold:
• personopplysninger i forbindelse med straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede
sikkerhetstiltak
Sensitive personopplysninger er for eksempel informasjon om hvilke sykdommer en person har hatt,
medisiner vedkommende bruker, straffedommer, tidligere og pågående rusmisbruk og seksuell
legning.
Årsaken til at det er en egen kategori for sensitive personopplysninger, er at det knytter seg et særlig
behov for vern rundt disse. Disse personopplysningene ses normalt på som mer inngripende for den
enkelte, og regelverket stiller strengere vilkår for at disse kan behandles. Misbruk eller spredning av
slike personopplysninger vil også normalt få større konsekvenser for den enkelte, og det er et behov
for ekstra sikring av slike opplysninger.
Det tillattes ikke samtidig behandling av sensitive personopplysninger og bruk av for eksempel
kontorstøttesystemer(for eksempel e-post, internett), uten at det etableres tekniske og
administrative sikkerhetsløsninger som forhindrer at en bruker uforvarende sender sensitive
personopplysninger (for eksempel ved bruk av ”klipp og lim” funksjon mellom ulike programmer).

2.6 Norm for informasjonssikkerhet
Normen for informasjonssikkerhet er et sett med krav til informasjonssikkerhet som er felles for alle
aktører i helsesektoren. Normen har spesiell fokus på elektronisk behandling av helse- og
personopplysninger, og er juridisk bindende for alle brukere av helsenettet.
Normen ble utarbeidet i 2020, i et samarbeid med flere sentrale aktører i sektoren, blant disse Norsk
Helsenett.
Normen er utarbeidet for å sikre tillit til at alle sider ved informasjonssikkerhet i helsesektoren blir
tilfredsstillende ivaretatt. Den skal være en veileder for hver enkelt aktør i deres arbeid med
informasjonssikkerhet.
Alle brukere av helsenettet er juridisk forpliktet til å følge kravene i denne normen. Dette er en del av
avtalen om tilknytning til helsenettet. På denne måten kan vi oppnå større sikkerhet for alle brukere
av helsenettet.
Kravene i Normen for informasjonssikkerhet er innarbeidet i sikkerhetshåndbøkene for Melhus
kommune.
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2.7 Begrunnelse for behandling av personopplysninger
Kommunen har behov for å behandle opplysninger om enkeltpersoner i en rekke sammenhenger for
å utføre sine oppgaver. Eksempler er tjenester som ytes til innbyggerne i Melhus kommune i
tilknytning til
• Barnehage
• Frivillighetssentralen
• Helse
• Kultur og fritid
• Landbruk
• Pleie og omsorg
• Skole
• Sosiale tjenester
• Tekniske tjenester
• Voksenopplæring
Behandlingene er i hovedsak med hjemmel i lov. Det er i 2020 registrert et trettitalls programmer i
kommunen hvor personopplysninger behandles, lagres og formidles. Behandlingene omfatter vanlige
og sensitive personopplysninger.

2.8 Ledelsens ansvar
Rådmannen i Melhus kommune er ansvarlig for at lovverket, herunder personopplysningsloven,
følges og at internkontroll etableres og følges, og er den behandlingsansvarlige i forhold til
personopplysningsloven.
Personvernforordningen stiller krav til den behandlingsansvarliges ansvar. Det innebærer å sette i
verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre og påvise at personopplysninger
behandles i samsvar med regelverket (internkontroll)
Rådmannens ansvar omfatter blant annet å
• bestemme formålet med behandlinger av personopplysninger
• påse at behandlingene er lovlige (gyldig behandlingsgrunnlag)
• påse at det er utarbeidet rutiner både for oppfyllelse av Melhus kommunes plikter og de
registrertes rettigheter
• utpeke personvernombud
Rådmannen skal videre sørge for at blant annet følgende er på plass;
• Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi.
• Sikkerhetsorganisasjon.
• Dokumenterte rutiner og tekniske tiltak for oppfyllelse av sikkerhetsstrategi.
Ansvaret omfatter også at det årlig avsettes tilstrekkelige ressurser, både personalmessige og
økonomiske, slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll av
informasjonssikkerheten opprettholdes.
Rådmannen kan delegere operativt ansvar for daglige arbeidsoppgaver i forbindelse med
informasjonssikkerhet og internkontroll, men kan ikke delegere ansvaret i forhold til loven.

2.9 Sikkerhetsmål
Sikkerhetsmålene omfatter ledelsens beslutninger om til hva og hvordan informasjonsteknologien
skal benyttes i Melhus kommune for å nå kommunens øvrige mål. Sikkerhetsmål vil således utgjøre
en del av Melhus kommunes beskrivelse av sin totale målsetting.
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Melhus kommune skal behandle personopplysninger i samsvar med kravene i
personopplysningsloven, jf. helseregisterloven og andre særlover for de ulike fagprofesjoner med
tilhørende forskrifter. Ingen helse- og personopplysninger skal samles inn, bearbeides, lagres eller
slettes uten at den opplysningene omhandler har gitt sitt samtykke, eller det er fastsatt i lov at det er
adgang til slik behandling.
Sikkerhetsmålene skal understøtte og sikre Melhus kommunes drift, allmenne tillit og omdømme i
det offentlige rom. Dette gjøres ved å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede tilsiktede
og utilsiktede hendelser internt og eksternt. Sikkerhetsmålene beskriver Melhus kommunes
overordnete mål for beskyttelse av kommunens informasjonsbehandling mot interne og eksterne
trusler og hendelser av tilsiktet og utilsiktet art.
Følgende 15 sikkerhetsmål er definert:
1. Melhus kommune skal sikre at informasjon behandles iht. krav i relevante lover og
forskrifter.
2. Sikkerheten skal ha forankring i ledelsen i Melhus kommune.
3. Sikkerheten skal ivaretas som en integrert del av hele Melhus kommunes organisasjon.
4. Den fysiske sikkerhet ved Melhus kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler
der beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles.
5. Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov.
6. Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres.
7. Melhus kommune skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke
forandres uten lovlig tilgang.
8. Melhus kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid
for de personer som er autorisert.
9. Det skal være mulig å spore uønskede hendelser.
10. Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede og virksomhetskritiske hendelser.
11. Det skal være tatt i bruk systematiske læreprosesser ved uønskede hendelser slik at
sannsynlighet for tilsvarende eller gjentatte hendelser reduseres
12. Det skal forhindres at personer eller systemer i Melhus kommune bevisst eller ubevisst er
årsak til sikkerhetsmessig uønskede hendelser mot egen eller andre virksomheter eller
privatpersoner.
13. Melhus kommune skal sikre at medarbeidere som bruker kommunens informasjonssystemer
har en tilstrekkelig kompetanse for å ivareta Melhus kommunes sikkerhetsbehov/krav.
14. Melhus kommune skal sikre at personopplysninger som behandles blir ivaretatt på en trygg
måte.
15. Personer som ber om det, skal få generell informasjon om Melhus kommunes behandlinger
av personopplysninger.

3.0 Sikkerhetsstrategi
Sikkerhetsstrategien vil omfatte grunnleggende beslutninger om organisering og gjennomføring av
sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsstrategi skal gjøre rede for organisatoriske og tekniske strategiske valg.
Sikkerhetsstrategien skal være utformet på en måte som gjør at de ansatte forstår hva ledelsen har
bestemt.
Strategien beskriver hvilke virkemidler Melhus kommune velger å bruke for å nå målene ovenfor.
I dette delkapittelet er de ulike strategivalgene oppsummert. En del av områdene er videre utdypet
fra delkapittel 3.8 og utover.

157

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

14
Sikkerhetsstrategien dekker følgende områder
1. Organisering
2. Egenkontroll
3. Personell
4. Leverandører
5. Fysisk sikkerhet
6. Tilgang til IT-løsninger
7. Dokumentsikkerhet
8. Endringskontroll
9. Beredskap
10. Avvikshåndtering
11. Systemteknisk sikkerhet (Hefte 3)
12. Anskaffelser av IT-verktøy og IT-løsninger
13. E-post
14. Risikovurderinger (Hefte 3)
15. Ledelsens gjennomgang

3.1 Organisering av sikkerhet
Personopplysningsforskriften (§ 2-7) stiller krav til at det skal bestemmes klare ansvars- og
myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemer som behandler personopplysninger. Dvs. det
skal besluttes en sikkerhetsorganisasjon og denne skal dokumenteres. Ansvar og myndighet relatert
til drift av informasjonssystemet (driftsledelse) og for oppfølging av sikkerhetsarbeid
(sikkerhetsledelse) må klarlegges.
Operativt ansvar for drift er en utøvende funksjon som omfatter å sikre at informasjonssystemet
fungerer som besluttet. Operativt ansvar for å følge opp sikkerhetsarbeidet er en kontrollerende
funksjon som omfatter etterprøving av at informasjonssystemet benyttes som besluttet.
Sikkerhetsorganisasjonen skal forvalte og styre organiseringen av sikkerhetsarbeidet, og bør baseres
på tverrfaglig samarbeid.
Med dette som utgangspunkt har Melhus kommune etablert en sikkerhetsorganisering som består av
følgende funksjoner:
• Rådmann (behandlingsansvarlig)
• Kommunalsjef, enhetsleder, systemeier og systemansvarlig
• Sikkerhetsleder
• Personvernombud
• Arkivleder

•

Leder med personalansvar

•
•

Bruker/medarbeider
IKT-drift/databehandler

Med sikkerhetsorganisering menes oppgaver og ansvar med betydning for informasjonssikkerheten
og ikke en egen organisasjon. Nevnte funksjoner skal ivareta sikkerhetsansvaret som en del av sitt
totale ansvar.
Funksjonsbeskrivelser2
Rådmannen
er databehandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger herunder ansvarlig for å
bestemme formålet med databehandlingene og ha dokumentert oversikt over disse:
2

Funksjonsbeskrivelsene er begrenset til sikkerhetsmessige aspekter.
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Dataansvarlig er den som alene eller sammen med andre virksomheter bestemmer formålet med
behandlingen av helse- og personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.
I personvernforordningen benyttes begrepet behandlingsansvarlig, som er det samme som
dataansvarlig i helsesektoren.
Dataansvarlig
• har det overordnede ansvar for informasjonssikkerheten og skal sikre at tjenester er
tilgjengelig for å gjennomføre tiltak
• har ansvar for at styringssystemet for informasjonssikkerhet blir implementert og
vedlikeholdt
• har ansvar for at det fastsettes akseptabelt risikonivå og gjennomføre risikovurderinger og
personvernkonsekvensvurderinger der det er nødvendig (jf. kap. 3)
• skal sikre den registrertes rettigheter (jf. kap. 4)
• skal etablere og dokumentere tekniske og organisatoriske tiltak (jf. kap. 5)
• skal håndtere avvik (jf. kap. 5.8)
Dataansvarlig er ansvarlig for å opptre i henhold til personvernprinsippene. Dette innebærer at
personopplysninger skal (jf. kap. 2.1):
• behandles på en lovlig måte (gyldig behandlingsgrunnlag)
• behandles på en rettferdig måte (med respekt for de registrertes interesser og rettigheter)
• behandles på en åpen måte (oversiktlig, forutsigbar og forståelig informasjon) med hensyn til
den registrerte (brukeren)
• bare registreres for bestemte formål som skal være legitime
• bare benyttes til de formål de er registrert for, med mindre det finnes behandlingsgrunnlag
for andre formål
• være relevante, adekvate, korrekte og om nødvendig oppdaterte for de formål de er
registrert for
• lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er
nødvendig for formålene
• sikres mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning
Kommunalsjef, enhetsleder, systemeier og systemansvarlig
har ansvar for å stille krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, robusthet og kvalitet for det
system vedkommende er systemeier for, slik at det oppfyller lovbestemte og andre krav:
• definerer tilgangsroller for sitt system innenfor rammene gitt av AD og gjøre disse kjent
• skal sørge for at det inngås skriftlige avtaler med IKT-leverandør/databehandler med krav til
tjenestenivå og forvaltning
• skal sørge for at nødvendig opplæring blir gitt
• overvåker risiko forbundet med informasjonsbehandling og å forestå risikovurdering ved
behov
Sikkerhetsleder
Har det utøvende ansvar for Melhus kommunes sikkerhetsarbeid samt å forberede ledelsens årlige
gjennomgang og følge opp iverksetting av tiltak som er besluttet.
• lage årlig revisjonsplaner og forestå gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner
• vurdere og rapporterte avvik og meddele avvik til kommunens ledelse i samsvar med rutine
for avviksbehandling
• forestå gjennomføring av risikovurderinger
• drive opplysningsvirksomhet om informasjonssikkerhet
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•
•
•
•
•
•
•

være rådgiver i sikkerhetsspørsmål
utvikle og vedlikeholde overordnede styrende dokumenter
iverksette og delta i revisjoner, risikovurderinger og egenkontroll
avgjøre om nye løsninger eller endringer er innenfor akseptabelt risikonivå
stille krav til nye/endrede sikkerhetsløsninger ved IKT drift, både for etablerte og nye behov
som oppstår ved at nye IKT-løsninger innføres
påse at avvikshåndtering, forbedringsprosesser og vedlikehold av informasjonssikkerheten
gjøres i alle ledd, herunder om nødvendig å gi pålegg
iverksette korrektive og andre sikkerhetsrelaterte tiltak

Personvernombud
Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har
etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de
ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger:
• Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
• Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
• Samarbeid med Datatilsynet og funksjon som kontaktpunkt
• Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten
Leder med personalansvar
Enhver leder er ansvarlig for informasjonssikkerhet innen egen organisasjonsenhet. Ledere skal sørge
for at underlagte enheter og ansatte der det er relevant:
• er kjent med og etterlever sitt ansvar, kommunens styringssystem for informasjonssikkerhet
og sikkerhetsbestemmelser som er relevante
• gjennomfører tilstrekkelig sikkerhetsopplæring av eget og innleid personell, slik at disse har
en forståelse av hva som er forventet av dem
• innhenter taushetserklæringer for alle ansatte og innleid personell og påser at disse er kjent
med og etterlever styrende dokumenter som regulerer brukeratferd
• tildeler og kontrollerer personellets tilgang til informasjon etter fastsatt tilgangsregime
• rapporterer og formaliserer registre, prosjekter og øvrige databehandlinger inneholdende
person- og helseopplysninger iht. kommunens rutiner
• følger opp det daglige sikkerhetsarbeidet gjennom et etablert system for avviksbehandling,
nødvendige kontroller og iverksette relevante tiltak
• er ansvarlig for resultater, fremdrift og rapportering av sikkerhetsarbeidet innen eget
ansvarsområde
• er ansvarlig for at beredskapsplaner ved bortfall av informasjonssystemer finnes
Bruker/medarbeider:
Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å:
• følge Melhus kommunes sikkerhetsbestemmelser
• ha en forståelse av hva som er forventet av dem (atferd)
• søke informasjon ved usikkerhet eller tvil
• forhindre eller rapportere hendelser som kan innebære avvik
• rapportere avvik når disse oppstår til nærmeste leder eventuelt sikkerhetsleder
Enhver ansatt oppfordres til å bidra aktivt med synspunkter og komme med forslag til forbedringer
knyttet til sikkerhet.
IKT-drift/databehandler
IKT-drift/databehandler har ansvar for at kommunens informasjonssystem er tilgjengelig og at det
oppfyller lovbestemte og andre krav samt fungerer som besluttet. Dette inkluderer å
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

overvåke risiko forbundet med informasjonsbehandling og forestå risikovurderinger ved
behov
utarbeide beredskapsplan for IKT-området
følge opp partnere, leverandører og andre databehandlere som har betydning for
informasjonssikkerheten
håndtere meldte avvik
å sørge for at bruk av personopplysninger begrenses til det som er avtalt
sørge for å utvikle og etterleve driftsdokumentasjon
sørge for å utvikle og etterleve dokumentasjon for konfigurasjons- og endringskontroll
å etablere tiltak for å hindre uautorisert bruk og adgang til informasjonssystemene
å etablere tiltak for å registrere sikkerhetsavvik, hindre forsøk på uautorisert bruk og
tilhørende avvikshåndtering
å etablere tiltak for å motstå angrep fra ondsinnet programvare

3.2 Egenkontroll
Melhus kommune skal ha rutiner for kontroll av at rutiner for håndtering av personopplysninger og
for kontroll av informasjonssikkerhetstiltak er i bruk og fungerer etter hensikten.
Sikkerhetsleder er ansvarlig for at egenkontrollskjema blir oppdatert etter ledelsens gjennomgang og
forøvrig ved behov som følge av avviks- og endringshåndtering.
Resultatene fra egenkontrollene og fra andre områder, inngår i ledelsens årlige gjennomgang av
informasjonssikkerhet.
Egenkontroll er nærmere beskrevet i IT-løsning - drift pkt. 7.0.

3.3 Personell og sikkerhet
Det vises til uttømmende behandling av temaet i heftet Ansatte og sikkerhetskultur.

3.4 Partnere og leverandører
Eksterne partnere og leverandører til Melhus kommune skal forplikte seg gjennom avtale til å følge
relevante krav i lovgivningen (personopplysningsloven med forskrift og annen, relevant lovgivning).
Videre vil kravene i styringssystem for sikkerhet være gjeldende.
Leverandørers ansatte som har oppdrag i Melhus kommune og som får tilgang til IT-tjenestene, skal
underskrive egen autorisasjon og taushetserklæring, jf. vedlegg 4.
Det vises ellers til eget kapittel i IT-løsninger-drift om Sikkerhetsregler for eksterne brukere av IKTtjenester fra Melhus kommune.

3.5 Fysisk sikkerhet
Se egen omtale i pkt. 11.0

3.6 Tilgang til IKT-løsninger
Virksomhetsleder er ansvarlig for å klarlegge og autorisere en ansatts behov for tilgang og formidle
dette til IKT-seksjonen ved ansettelse eller endringer i ansvar.
Virksomhetsleder er ansvarlig for å melde til IT-seksjonen at personell slutter slik at
tilgangsrettigheter fjernes.
IKT-seksjonen er ansvarlig for å vedlikeholde tilgangsrettigheter samt holde oversikt over de
tilgangsrettigheter som er gitt.
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3.7 Dokumentsikkerhet
Alle dokumenter og lagringsmedia som inneholder beskyttelsesverdig informasjon, skal oppbevares,
forsendes og destrueres på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende.
Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er underlagt krav om beskyttelse gjennom
regelverk (for eksempel personopplysningloven) eller informasjon med særlig behov for beskyttelse
(for eksempel informasjon som blir ansett som samfunnskritisk eller virksomhetskritisk).
Dokumenter som inneholder sensitive opplysninger skal registreres og lagres i sikker sone. Der det
ikke er tilgang til å lagre i sikker sone, må dokumentet lagres i eget fysisk arkiv.
Dersom beskyttelsesverdig informasjon skal transporteres utenom kommunens IKT-system, skal
denne anonymiseres og sendes som rekommandert post. Det skal utarbeides Databehandleravtale,
se punkt 6.0. I denne skal det bl.a. gå fram hvordan informasjonen skal behandles, sletting av
informasjon og at informasjonen ikke brukes til andre formål.

3.8 Endringskontroll
Ved endringer i Melhus kommunes informasjonssystemer skal alltid beskyttelsesbehov vurderes, og
om endring kan ha konsekvenser for sikkerheten.
Endringer som kan ha konsekvenser for informasjonssikkerheten, skal godkjennes av sikkerhetsleder.
For endringer som kan ha sikkerhetsmessig konsekvens, skal IKT-seksjonen utarbeide en
risikovurdering inkludert forslag til tiltak som oversendes sikkerhetsleder som en del av
endringsforespørsel.
Sikkerhet skal være et vurderingspunkt gjennom alle faser av en endring.
Krav til sikkerhet og overordnet vurdering av risiko skal inngå i eventuelle forprosjekt.
Ved en eventuell kontrakt med tredjepart skal krav til sikkerhet inngå i kontrakten.
Produksjonsdata som inneholder sensitive personopplysninger skal anonymiseres før de benyttes
ved tester knyttet til endringer, se ellers punkt 3.7 siste avsnitt.
Sikkerhetsnivå skal verifiseres før endringer settes i drift.

3.9 Beredskap
Melhus kommune har en beredskapsordning hvor ansatte i IKT-seksjonen arbeider i en
turnusordning slik at kommunen, rent driftsmessig, har tilgjengelig IKT-kompetanse i den ordinære
arbeidstiden.
Det er videre satt opp en beredskapstelefon slik at brukerstøtte kan nås i ordinær arbeidstid.

3.10 Avvikshåndtering
Se om avvikshåndtering i pkt. 10.0.

3.11 Systemteknisk sikkerhet
Systemteknisk sikkerhet er beskrevet i IT-løsning-drift.

3.12 Anskaffelse av fagsystemer og annen virksomhetskritisk programvare
For fagsystemer og annen virksomhetskritisk programvare gjelder:
Ansvaret for håndtering av sikkerhetsbehov i det enkelte fagsystem ligger hos virksomhetsleder.
Utøvende ansvar kan delegeres til systemansvarlig for fagsystemet eller andre navngitte personer.
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All programvare skal anskaffes eller utvikles på bakgrunn av detaljerte kravspesifikasjoner der også
krav til sikkerhet inngår.
Teknisk sikkerhetsnivå skal verifiseres i alle prosjektets faser ved utvikling og anskaffelse.
Før programvaren/systemer settes i produksjon, skal teknisk sikkerhetsnivå verifiseres. Ved feil eller
mangler, skal retting av eventuelle feil/mangler gjennomføres før systemet settes i produksjon.
Rettelser av feil og mangler skal verifiseres.
Før programmer eller systemer settes i produksjon skal rutiner for drift, proaktiv overvåkning og
beredskap være iverksatt.
Verifikasjon av sikkerhet gjennom test skal utføres av andre personer enn de som har vært med på å
utvikle systemet eller personer som drifter systemer.
Sikkerhetsleder har ansvaret for selve gjennomføringen av testen og formidler resultatene tilbake til
prosjektet.

3.13 E-post
Se hefte 1, Ansatte og sikkerhetskultur pkt. 3.7 om bruk av e-post og hefte 2 Policy, regelverk, rutiner
og prosedyrer pkt. 4.9 om innsyn i e-post.

4.0 Risikostyring
Risikostyring er koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere kommunen med hensyn til risiko.
Det omfatter å få oversikt over informasjon og teknologi i virksomheten, identifisere trusler og
mulige uønskede hendelser for både virksomheten og de registrerte, analysere risikoen og etablere
tiltak for å opprettholde nivå for akseptabel risiko.
Melhus kommune skal etablere tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet for å håndtere risiko
på en tilfredsstillende måte. Dette inkluderer å sikre både konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet
og robusthet i informasjonssystemene. Disse hensynene skal balanseres.
Det skal tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnader og
informasjonsbehandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, når et akseptabelt
risikonivå vurderes. Arbeidet med risikostyring skal ta hensyn til for eksempel type og mengde
opplysninger, virksomhetens størrelse og behandlingens kompleksitet.

4.13 Risikovurdering
Melhus kommune skal gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold som kan påvirke
informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i informasjonssystemet eller endringer i
trusselbildet.
Risiko betegner forholdet mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og
konsekvenser av en slik hendelse.
Risikovurderingen baseres på blant annet personopplysningsforskriften § 2-1, Forholdsmessige krav
om sikring av personopplysninger. Opplysninger av ulike typer/kategorier skal beskyttes "godt nok".
Beskyttelsestiltak koster penger og innsats samt reduserer ofte tilgjengelighet.
Formålet med risikovurdering er å undersøke hvorvidt den risiko som avdekkes er innenfor de
akseptkriterier Melhus kommune har fastlagt. Risikovurderingen danner grunnlag for iverksetting av
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nødvendige sikkerhetstiltak, og inngår i underlaget for ledelsens gjennomgang av
informasjonssystemet og informasjonssikkerheten.

4.2 Forholdsmessighet ved valg av tiltak
Ved valg av egnede tekniske og organisatoriske tiltak skal tiltakene vurderes opp mot virksomheten,
art og omfang for behandling av personopplysninger, brukersikkerhet, risikobildet mv.
Dette gjelder særlig i vurderingen av egnet sikkerhetsorganisasjon, arbeidsoppgaver,
kontrolloppgaver og tiltak innen informasjonssikkerhet (for eksempel tilgangsstyring, logging, fysisk
sikring, beredskap mv.).
Virksomheten skal sørge for at det er forholdsmessighet mellom risiko og tiltakets kostnad.

4.3 Akseptkriterier
I Melhus kommune er akseptkriteriene som følger:

4.3.1 Konfidensialitet:
Indikator:
Antall avvik hvor person- og/eller helseopplysninger er blitt utleverte til uautoriserte.
Antall personer som har fått uautorisert tilgang til opplysningene.
Akseptkriterier:
Sensitive personopplysninger om innbygger/bruker eller ansatt skal alltid gis til rett person – null
toleranse.
Utilsiktet utlevering av sensitive personopplysninger om innbygger/bruker skal hindres med tekniske
tiltak og kompetansemessige tiltak.
Uautorisert tilgang til sensitive personopplysninger om innbygger/bruker skal hindres med tekniske og
kompetansemessige tiltak.

4.3.2 Integritet/kvalitet:
Indikator:
Antall avvik der det er oppdaget brudd på integritet som har opphav i feil eller mangler ved
informasjonssystemer eller pga. menneskelige feil
Akseptkriterier:
Feil behandling av innbygger/bruker eller ansatt som følge av feil i data (personopplysninger ikke
korrekte eller ufullstendige) skal ikke forekomme - null toleranse.
Feil i personopplysninger skal hindres med tekniske tiltak, med gode rutiner og god opplæring.

4.3.3 Tilgjengelighet/Robusthet:
Indikator:
Antall tilgjengelighetsbrudd i virksomhetskritiske IT-systemene målt fra sluttbruker.
Tilgjengelighetsbrudd omfatter også responstid ut over angitt krav.
Nedetid på virksomhetskritiske IT-systemer. Det skilles mellom planlagt og ikke-planlagt nedetid
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Akseptkriterier:
Ikke-planlagte avbrudd:
Antall ikke-planlagte avbrudd i virksomhetskritiske systemer skal ikke overstige 1 pr. måned og ikke
mer enn tre ganger pr. år i det enkelte system. Avbruddets varighet skal ikke overstige 15 minutter i
tidsrommet 0700 – 1800 mandag – fredag og 1 time i tidsrommet 1800 - 0700 hverdager og i helger
(målt hos bruker).
Planlagte avbrudd:
Antall planlagte avbrudd i virksomhetskritiske systemer skal gjennomføres i avtalt servicevindu og
ikke overstige 1 pr. måned. Avbruddets varighet skal ikke overstige 4 timer og gjøres i tidsrommet
2200 – 0700 (målt hos bruker).
Planlagte avbrudd i de enkelte virksomhetskritiske kritiske systemer ut over 4 timer pr. måned (målt
hos bruker) skal ikke overstige 2 pr år. Utover dette skal det avtales i hvert enkelt tilfelle.
Varsling til bruker ved planlagt avbrudd i kritiske systemer skal skje minimum 14 dager på forhånd.
Responstid:
Responstid skal ikke overstige definerte krav for virksomhetskritiske system. Krav til responstid skal
nedfelles i avtaleverket for hver enkelt applikasjon.
Responstid som overskrider definerte krav, defineres som uplanlagt nedetid
Melhus kommunes ledelse har ansvar for iverksetting av risikovurdering. Resultat fra analysen
rapporteres til Melhus kommunes ledelse, se pkt. 12.

4.5 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
Virksomheter skal alltid vurdere hvilke konsekvenser behandling av helse- og personopplysninger
medfører for den registrerte. Virksomheten skal dokumentere lovligheten av behandlingen, formålet,
hvordan personvernet til den registrerte er ivaretatt, og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å
håndtere risikoen. Hvis det er sannsynlig at en behandling medfører høy risiko for de registrerte, skal
virksomheten gjennomføre en mer grundig personvernkonsekvensvurdering, også kalt DPIA14.
Personvernkonsekvensvurderingen skal gjøres før behandlingen av personopplysninger starter.
Høy risiko for personvernet kan oppstå:
• når personopplysninger behandles i stor skala
• ved bruk av ny teknologi
• når personopplysninger behandles på en automatisert, systematisk og omfattende måte, og
dette danner grunnlag for avgjørelser som har rettsvirkning eller påvirker den registrerte i
betydelig grad
• dersom behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, tilsier det
Datatilsynet har laget en liste over behandlingsaktiviteter som alltid krever at det gjennomføres en
personvernkonsekvensvurdering.
Personvernkonsekvensvurdering skal minst inneholde:
• en systematisk beskrivelse av behandlingsaktivitetene av helse- og personopplysninger
• beskrivelse av formålet med behandlingen av personopplysninger
• en vurdering av om behandlingene av helse- og personopplysninger er nødvendige og står i
rimelig forhold til formålet
• en vurdering av risikoen for personvernet til den registrerte
• planlagte risikoreduserende tiltak for ivaretakelse av personvernet
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Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med personvernombudet i forbindelse med utførelsen av
en personvernkonsekvensvurdering.
Det skal planlegges tiltak som reduserer risikoen for personvernet. Dersom behandlingen av
personopplysninger medfører en høy risiko som ikke kan reduseres ved hjelp av rimelige tiltak, skal
den dataansvarlige be om forhåndsdrøftelse med Datatilsynet før behandlingen av opplysningene
starter.

5.0 Sikring av personopplysninger
5.1 Protokoll over behandlingsaktiviteter
Melhus kommune skal ha en protokoll over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas,
og hvilke opplysninger som inngår i disse. Protokollen er sentral for at Melhus kommune skal være i
stand til å ivareta pliktene sine. Protokollen danner også grunnlag for utarbeidelse av Melhus
kommunes sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, og vil være underlag ved risikovurderinger.
Protokoll over behandlinsaktiviteter.doc
For annen informasjon som behandles elektronisk i den enkelte enhet, må man følge det lov- og
regelverk som er relevant for den enkelte informasjonskategori, i hovedsak offentlighetslov,
forvaltningslov og eventuelle særlover og tilhørende regelverk.
Prorokollen over behandlingsaktiviteter skal gi kortfattet informasjon om:
• System/dataeier
• Funksjonsområde/ansvarlig
• Databehandler
• Formålet med behandlingen?
• Behandlingsgrunnlag
• Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?
• Kategorier av registrerte og personopplysninger
• Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).
• Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
• Personvernkonsekvensvurdering/ROS
• Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
• Kort om hvordan programmet brukes

5.2 Formål med behandling av personopplysninger
Fastsette formål
Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål
Ethvert formål med behandling av personopplysninger skal identifiseres og beskrives presist. Alle
formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har samme entydige forståelse av hva
personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være legitimt innebærer at det i tillegg til å ha
et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer.
Før ei verksemd set i gang med å behandle personopplysningar, må det liggje føre eit eller fleire klart
formulerte formål.
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Ei verksemd kan aldri samle eller lagre personopplysningar utan eit formål. Dette vert slått fast i eit
av personvernprinsippa i personvernforordninga. Personopplysningar skal berre nyttast for
spesifikke, uttrykkelege, angitte og legitime formål.
Det at opplysningane kan vise seg å komme til nytte ein dag, er ikkje eit godt nok formål. Verksemda
må ha eit reelt formål med opplysningane, og det må vere klart uttrykt og bestemt på førehand.
Dette inneber at dersom verksemda ønskjer å bruke personopplysningar, må ho starte med å
formulere formålet skriftleg først.
Når ein skal formulere formålet, er det viktig å vere konkret og open. Vide eller vage formuleringar er
ikkje tillatne. Verksemda har plikt til å gje den einskilde informasjon om formålet med behandlinga av
personopplysningar på ein forståeleg måte.

5.3 Behandlingsgrunnlag
All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at
virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det
finnes, er behandlingen ulovlig
5.3.1 Vanlige personopplysninger
Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
• den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere
spesifikke formål,
• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å
gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,
• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den
behandlingsansvarlige,
• behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale
interesser,
• behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt,
• behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av
den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller
grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig
dersom den registrerte er et barn.
5.3.2 Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
I utgangspunktet er det forbudt å behandle visse kategorier av personopplysninger. Mange omtaler
disse opplysningstypene som sensitive personopplysninger.
De kategoriene av opplysninger dette gjelder er:
Sensitive opplysninger/særlige kategorier av personopplysninger:
• rasemessig eller etnisk opprinnelse
• politisk oppfatning
• religiøs eller filosofisk overbevisning
• fagforeningsmedlemskap
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•
•
•

behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig
identifisere en fysisk person
helseopplysninger
opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle legning

Straffbare forhold:
• personopplysninger i forbindelse med straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede
sikkerhetstiltak
Det finnes imidlertid mange unntak fra forbudet. Lovens system er at det må foreligge et særskilt
grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for å behandle denne typen opplysninger.
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke.
Behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller den registrerte skal kunne
oppfylle og utøve sine arbeidsrettslige, trygderettslige og sosialrettslige plikter og rettigheter
i den grad behandlingen er tillatt etter lov eller tariffavtale.
Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen persons vitale
interesser hvis den registrerte ikke er i stand til å gi samtykke.
Behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller ideelt organ som har mål av
politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art, så lenge det er snakk om personopplysninger
om medlemmer og liknende, det foreligger nødvendige garantier og opplysningene ikke
utleveres uten samtykke.
Behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte har
offentliggjort.
Behandlingen er nødvendig i forbindelse med rettskrav eller domstolene handler innenfor
rammen av sin domsmyndighet.
Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser og har hjemmel i lov.
Behandlingen er nødvendig i forbindelse med forebyggende medisin, medisin i arbeidslivet,
vurdering av en arbeidstakers arbeidskapasitet, medisinsk diagnostikk, ytelse av helse- eller
sosialtjenester, sosialfaglig eller medisinsk behandling eller forvaltning av helse- eller
sosialtjenester og -systemer. Dette gjelder imidlertid bare dersom opplysningene behandles
av en fagperson underlagt taushetsplikt, og behandlingen av personopplysninger må ha
hjemmel i lov eller følge av avtale med helsepersonell.
Behandlingen er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn.
Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, på visse betingelser og
under forutsetning av at behandlingen har hjemmel i lov.

Der forordningen sier at en behandling av personopplysninger krever hjemmel i lov, stiller den også
visse krav til loven eller ting loven skal inneholde. Det vil si at en hvilken som helt lovhjemmel i seg
selv ikke nødvendigvis er tilstrekkelig.
De ulike behandlingene som er identifisert, må vurderes mot aktuelle behandlingsgrunnlag.
Hvis en av behandlingene ikke faller innenfor eksisterende behandlingsgrunnlag, må Melhus
kommune avvikle behandlingen eller sørge for at det etableres et behandlingsgrunnlag, eksempelvis
ved innhenting av samtykke.
Det skal føres oversikt over alle behandlingsaktiviteter som omfatter personopplysninger, inkludert
oversikt over behandlingsgrunnlaget for slik behandling. ..\..\Elektroniske dataregistre\Oversikt over
behandling av personopplysninger.docx
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Den registrerte skal informeres om sine rettigheter til innsyn, retting og sletting av
personopplysningene. For retten til sletting må dette vurderes om annet er grunngitt i lov.

5.4 Personvernombud
Behandlingsansvarlige og databehandlere skal utpeke personvernombud dersom behandlingen
utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ. Ombudet har som oppgave å bidra til at
den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.
Virksomheten skal sikre at personvernombudet ikke mottar instrukser om utførelsen av oppgavene
sine, hverken fra den behandlingsansvarlige eller andre. Dette innebærer at ombudet ikke skal få
instrukser om hva utfallet av en sak som er til vurdering hos ombudet skal være, hvordan ombudet
skal undersøke en klage, eller hvorvidt ombudet skal rådføre seg med Datatilsynet. Ombudet skal
heller ikke instrueres i sitt syn på regelverket, slik som for eksempel hvordan en
personvernregelverket skal tolkes.

6.0 Behandling av personopplysninger - gjennomførende
dokumentasjon
Melhus kommune skal ha rutiner for iverksettelse og opphør av behandling av
personopplysninger. Det skal for den enkelte behandling av personopplysninger etableres rutiner for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iverksettelse og opphør av behandling,
Overholdelse av melde- og eventuell konsesjonsplikt,
Sletting av personopplysninger,
Utlevering av personopplysninger til andre,
Kvalitetssikring av personopplysninger,
Innhenting og kontroll av samtykke,
Oppfyllelse av plikt til informasjon,
Innsyn, retting og supplering,
Innsyn i e-post og private filområder
Ny behandling

6.1 Iverksettelse eller opphør av behandling
Følgende er elementer i rutine for iverksettelse av behandling:
• Vurdere behov for ny behandling av personopplysninger.
•

Vurdere formål mot behandlingsgrunnlag.

•

Vurdere type opplysninger.

•

Gjennomføre risikovurdering.

•

Gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak.

•

Utarbeide rutiner eller oppdatere rutiner.

Følgende er elementer i rutine for opphør av behandling og må konkretiseres av den ansvarlige:
• Kontroller at oversikten over opplysninger stemmer.
•

Er det grunnlag for videre oppbevaring med et nytt behandlingsgrunnlag?
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•

Slette lagrede relaterte personopplysninger.

6.2
6.3 Sletting av personopplysninger
Krav til sletting av personopplysninger er beskrevet i § 28 i personopplysningsloven.
Bestemmelsen forbyr lagring av unødvendige personopplysninger. Bestemmelsen slår fast at "den
behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å
gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i
henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes."
Vær oppmerksom på at en særlov kan gi andre regler for sletting.
Melhus kommune skal ha rutiner for sletting av personopplysninger som det ikke er nødvendig å
lagre lenger. Krav til sletting kan inntreffe på grunn av en organisatorisk endring, f.eks. bortfall av
formål eller på grunn av at et tidskrav for lagring utløper. Det kan være grunner relatert til historiske,
statistiske eller vitenskapelige formål som åpner for lengre lagring under visse forutsetninger. Se
nevnte paragraf for detaljer.
Følgende er elementer i rutine for sletting av personopplysninger og må konkretiseres av
den behandlingsansvarlige:
• Vurdere krav til sletting av personopplysninger ved endringer i tjenester som ytes av Melhus
kommune, ved endringer i organisering og ved endringer av informasjonssystemer.
•

Vurdere krav til sletting av personopplysninger månedlig basert på oversikt over
opplysninger og lagringstid.

•

Behandlingsansvarlig har ansvar for godkjenning av sletting av utvalgte opplysninger.

•

Godkjenne sletting av utvalgte opplysninger i alle kopier.

•

Verifisere sletting ved kontroll av logger for sletting av opplysninger i alle kopier.

6.4 Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige
Dette kapitlet omfatter rutiner for utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige.
Utleveringen er i seg selv en ny behandling som krever behandlingsgrunnlag (hjemmel) etter
personopplysningsloven. Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag finnes, må den
behandlingsansvarlige som ønsker å utlevere data, ha samtykke fra de(n) registrerte for å utlevere
opplysningene.
Utlevering omfatter ikke bruk av eksisterende personopplysninger til ny behandling innenfor samme
virksomhet. I dette tilfellet må man sørge for et behandlingsgrunnlag.
Utlevering omfatter heller ikke oversendelse av personopplysninger til databehandlere.
Utlevering etter dette kapitlet omfatter ikke innsyn i egne personopplysninger. Innsyn er behandlet
nedenfor.
Følgende er elementer i rutine for utlevering av personopplysninger og må konkretiseres av
den behandlingsansvarlige:
•

Virksomhetsleder kan delegere myndighet til leder eller medarbeider i Melhus kommune
som skal godkjenne utlevering av personopplysninger. Dersom dette ikke er gjort, skal kun

170

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

27
virksomhetsleder selv godkjenne utlevering. Slik delegering av myndighet skal være
dokumentert.
•

Det skal bestemmes hvem som skal utføre oppgaven, eventuelt oppgavene, i forbindelse
med utlevering.

•

På forespørsel om utlevering skal det vurderes om forespurte personopplysninger kan
utleveres. Som ved andre behandlinger, skal utleveringen være formålsbestemt og
tilfredsstille krav til behandlingsgrunnlag i personopplysningslovens § 8 eller § 9 (inkl. § 8).

6.5 Kvalitetssikring av personopplysninger
Opplysningene skal holdes korrekte og oppdaterte i forhold til formålet med behandlingen
(personopplysningsloven § 11).

6.6 Innhenting og kontroll av samtykke
Behandling av personopplysninger bør i størst mulig utstrekning basere seg på samtykke fra den
registrerte. Dette gir godt personvern ved at den registrerte har bedre kontroll med egne
opplysninger. Samtykket må være frivillig, uttrykkelig og informert, jf. personopplysningsloven § 2 nr.
7. Loven stiller ingen formkrav til samtykket, men Datatilsynet anbefaler at det innhentes skriftlig.
Skriftlighet vil lette bevisproblemer i situasjoner hvor det reises tvil om hva den registrerte har
samtykket til.
Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

6.7 Oppfyllelse av plikt til informasjon
Den behandlingsansvarlige er pålagt å informere den registrerte om behandlingen før den tar til
(personopplysningsloven §§ 19 og 20). Informasjon skal gis av eget tiltak, uten at den registrerte
krever det, og uten kostnader for den registrerte, jf. personopplysningsloven § 17.

6.8 Innsyn, retting og supplering
Innsyn
Rett til innsyn i personopplysninger er beskrevet i personopplysningsloven § 18 (se også vedlegg 3Personvernerklæring):
"Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en
behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type
behandling:
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
c) formålet med behandlingen,
d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
e) hvor opplysningene er hentet fra, og
f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.
Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om
a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og
b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.
Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd
bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne
interesser.
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Retten til informasjon etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom personopplysningene
behandles utelukkende for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får
noen direkte betydning for den registrerte."
Plikt til å informere når det samles inn opplysninger fra den registrerte er beskrevet i
personopplysningsloven § 19:
"Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av
eget tiltak først informere den registrerte om
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b) formålet med behandlingen,
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best
mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve
retting, jf. § 27 og § 28.
Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til
informasjonen i første ledd."
Plikt til å informere når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte, er
beskrevet i personopplysningsloven § 20:
"En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den
registrerte selv, skal av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som
samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er
innhentet. Dersom formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den
behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer.
Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal
inneholde.
Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres
en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene."
Melhus kommune skal ha rutine for behandling av forespørsel om innsyn fra registrert.
Følgende er elementer i rutine for behandling av forespørsel om innsyn og må konkretiseres
av den behandlingsansvarlige:
• Mottak av forespørsel om innsyn for mulig registrert person.
•

Eventuelt be om skriftlig bekreftelse på forespørsel.

•

Formidling av forespørselen til aktuelle system- eller dataeiere.

•

Melding til forespørrer dersom forespørselen ga negativt resultat.

•

Dersom forespørrer er registrert; skrive ut eventuelt utarbeide i henhold til intern rutine,
informasjon fra aktuelle systemer som spesifisert i personopplysningsloven

•

§18, a) - f).

•

Samle informasjon fra aktuelle systemer og oversende til den som forespør.
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Retting og supplering
Personopplysninger skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen
(personopplysningsloven § 11). Kravet til relevans trekker opp en ytre grense for hvilke
personopplysninger som kan tas med i behandlingen, og kan ikke fravikes gjennom samtykke fra den
registrerte. Kravet til tilstrekkelighet innebærer at man må ha nok opplysninger for å kunne ivareta
formålet med behandlingen.
Melhus kommune skal ha rutine for behandling av forespørsel om retting og supplering av
registrert.
Det kan også være behov for retting i henhold til lovens § 27. Bestemmelsen slår blant annet fast:
"Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er
adgang til å behandle, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av den
registrerte rette de mangelfulle opplysningene."
Melhus kommune skal også ha rutine for retting når det avdekkes feil internt i kommunen.
Den behandlingsansvarlige skal da gjennomføre følgende prosedyre:
•

Registrere forespørsel om retting eller supplering.

•

Formidle forespørsel til aktuelle system-/dataeiere.

•

Verifisere korrekthet av forespurte endringer av opplysninger.

•

Utstede arbeidsordre for oppdatering av system(er).

•

Bekrefte skriftlig til den som forespurte om endringer som er gjort.

6.9 Innsyn i e-post og private filområder
I utgangspunktet er det ikke adgang for arbeidsgiver til å gjøre innsyn i ansattes personlige epostkasse og filer på personlige filområder. For e-post forutsetter dette at den ansatte har epostadresse med eget navn eller initialer ved Melhus kommune eller annen adresse ved Melhus
kommune som bare disponeres av henne.
Regler om innsyn i ansattes e-post er nærmere beskrevet her:
http://datatilsynet.no/Sektor/Arbeidsliv/Innsyn-i-ansattes-e-post/
I Melhus kommune gjelder følgende rutine:
Arbeidstakeren skal varsles før innsyn. Disse tre punktene skal i tillegg gjennomføres:
1. Arbeidstakeren må få tilbud om å være tilstede ved åpningen selv, eller selv få utpeke en
representant som kan være tilstede.
2. Metoden for innsyn må være beskrevet før man setter i gang.
3. Innsynet skal dokumenteres, inklusive hvorfor innsynet ble foretatt, hvem som fattet beslutningen,
hvem som var tilstede, metode for innsyn og resultatet.
Personopplysningsloven opphører ved dødsfall og arbeidsgiver kan gjennomgå vedkommendes epost. Dette gjøres av sikkerhetsleder, IKT-sjef, arkivleder og personvernombud.

6.10 Ny behandling
Når nye behandlinger planlegges og før de iverksettes skal tabellen nedenfor fylles ut og gjennomgås
med virksomhetsleder, sikkerhetsleder og personvernombud.
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En protokoll over de personopplysningskategoriene som behandles i Melhus kommune foreligger hos
sikkerhetsleder og på Intranett og EQS. Opplysningene omfatter:
Spørsmål
1. Hva heter programmet som
anvendes til behandling av
personopplysningene?
2. Hvor lenge har kommunen hatt
programmet?

Besvarelse

3. Synspunkter på programmet
4. Forhold til leverandør av
programmet
5. Planer og behov i tilknytning til
program og bruk
6. Kort om hvordan programmet
brukes
7. Hvor ligger program? I kommunen
eller hos ekstern leverandør
8. Hva slags personopplysninger
behandles i programmet?
9. Er personopplysningene sensitive,
ref personopplysningslov?
10. Mengde av personopplysninger – f
eks antall individer, klienter
11. Hvor lagres personopplysningene?
Elektronisk og fysisk.
12. Registreres og lagres
personopplysninger i andre
programmer og på andre
lagringssteder? F eks Office og i
filsystemet i mapper.
13. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn
for behandling av
personopplysningene?
14.
15. Hvem har ansvar for
brukeradministrasjon av
programmet?
16. Hvilke brukere har tilgang til
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Spørsmål
programmet

Besvarelse

17. Hvordan vurderer du kompetanse
hos brukerne av programmet?
18. Har brukerne fjernaksess til
programmet?
19. Utveksles personopplysningene
elektronisk med andre
instanser internt eller eksternt?
Hvis ja, hvordan og med hvem? Er
personopplysningene kryptert i
forsendelsen?
20. Brukes personopplysningene
mobilt? Brukes bærbar PC?
Minnepinne? Er
personopplysningene kryptert når
de er ”på farten”?
21. Andre sikkerhetsaspekter du vil
nevne?
22. Har det forekommet
sikkerhetsbrudd, hendelser?

7.0 Opplæring og kompetanse
Melhus kommune har en strategi for informasjonssikkerhet, hvor det er iverksatt tiltak for å ivareta
Personopplysningslovens og Datatilsynets krav til personsikkerhet.
Melhus kommune har gjennomført en rekke tekniske tiltak som har løftet sikkerheten og stabiliteten
på infrastruktur og driftsmiljø. Fokus fremover blir å videreføre tekniske sikkerhetstiltak som sørger
for at rett person får tilgang til rett informasjon til rett tid.
Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Dette omfatter å sørge for at
tilstrekkelig sikkerhetsfaglig kompetanse er tilgjengelig hos den behandlingsansvarlige. I tillegg til
ansvar for sikkerheten i egen organisasjon, må den behandlingsansvarlige også forsikre seg om at
informasjonssikkerheten er tilfredsstillende hos kommunikasjonspartnere og leverandører.
Tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal oppnås ved hjelp av planlagte og systematiske tiltak..
Det er særlig to typer ansvar som det må skilles mellom når noen publiserer personopplysninger i
sosiale medier. Det ene dreier seg om ansvaret for Melhus kommunes egne innlegg, mens det andre
gjelder ansvaret for innhold som brukerne publiserer i Melhus kommunes kanaler.
Melhus kommune skal derfor:
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•
•
•
•
•
•
•
•

vektlegge kompetanse og utnyttelsesgrad ved anskaffelse, endringer og utvidelse av IKTløsninger,
gi opplæring, slik at ansatte og folkevalgte får nødvendig kompetanse til å ta i bruk og
effektivt utnytte de respektive systemer.
gjennomføres opplæring i informasjonssikkerhet på alle nivå
årlig gjennomføre ledelsens gjennomgang
gjennomføre KOMPIS-programmet i kommunen
presentere heftet Ansatte og sikkerhetskultur i personalmøter
legge ut Personvernerklæring på Melhus kommunes hjemmeside
risikovurdere behandling av personopplysninger.

8.0 Databehandleravtale
Hvis hele eller deler av behandlingen av personopplysninger settes ut til andre virksomheter/
databehandler, skal forholdet mellom kommunen (behandlingsansvarlig) og databehandleren være
regulert i en avtale – databehandleravtale. Dette reguleres av personopplysningsloven § 13, jf. § 15.
Tilsvarende gjelder for helseregisterlovens § 16, jf. § 18.
En databehandleravtale kan være en frittstående avtale mellom partene, eller en integrert del av
annet avtaleverk. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn
det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige skal forsikre
seg om at databehandleren har tilstrekkelig sikkerhetsnivå, jf. personopplysningslovens § 15
(helseregisterlovens § 18).
Behandling av sensitive personopplysninger vil antagelig kreve en mer detaljert avtale enn en avtale
om et enkeltstående faktureringsoppdrag.
For mer informasjon se: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/

9. Kommunenes utlegging av dokumenter på Internett
Må forvaltningen ta personvernhensyn ved utlegging av dokumenter på internett?
Datatilsynet sendte i 2003 en forespørsel til Justisdepartementets lovavdeling om tolkning av
personopplysningsloven i forhold til offentlighetsloven. Nå foreligger svaret fra lovavdelingen.
Personvernhensyn må tas
Lovavdelingen kom i sitt svar til at forvaltningens internett-publisering av dokumenter også omfattes
av personopplysningsloven. Dette vil si at personvernhensyn må veies mot forhold som taler for
publisering.
Bakgrunn for saken
Datatilsynet så at flere offentlige instanser begynte å legge ut alle inn- og utgående dokumenter på
internett, bortsett fra dokumenter unntatt ved taushetsbestemmelser. Offentliggjøringen ble ikke
vurdert i forhold til personopplysningsloven. Det ble dermed, etter Datatilsynet oppfatning, bare
taushetsplikten i særlovene som regulerte hvorvidt opplysninger kunne publiseres eller ikke.
Datatilsynet mente at dette ikke var i samsvar med intensjonene i personopplysningsloven, og ba om
Justisdepartementets vurdering.
Personopplysningsloven skal ikke begrense innsynsretten etter offentlighetsloven. Men
innsynsretten etter offentlighetsloven er knyttet opp mot en bestemt, avgrenset sak eller dokument:
Den som ber om innsyn i en bestemt sak skal få det så sant ikke taushetsbestemmelsene som gjelder
for saken, gjør at saken likevel ikke kan gis ut. Meroffentlighetsprinsippet sier i tillegg at
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forvaltningen skal vurdere om dokumenter som kan unntas likevel kan utleveres, for eksempel ved å
sladde enkelte opplysninger.

9.1 Bruk av video- og fotokamera
Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom mennesker,
regnes ikke som sensitive opplysninger. Denne bruken vil derfor verken være melde- eller
konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om for eksempel lærere tar bilder av elever
for å henge opp i klasserommet eller for å gi til de foresatte.
Om man filmer eller fotograferer enkeltindivider for å eksempelvis studere atferdsvansker, vil det
derimot kunne anses som sensitive opplysninger. Slik bruk krever samtykke fra de foresatte, og den
vil være meldepliktig.
Ved bruk av digitalt kamera og lagring på PC må man være oppmerksom på at behandlingen som
regel vil være konsesjonspliktig.
Slik dokumentasjon lagres derfor ikke på PC, men på minnebrikke (en brikke pr. behandling) som
lagres i fysisk arkivmappe.

9.2 Personvern i skolen og barnehagen
Utgangspunktet er at fødselsnummer berre kan innhentast når ein har eit sakleg behov for ei
sikker identifisering og dette er umogeleg å oppnå ved bruk av andre metodar.
- I dei fleste tilfella er det nok å bruke namn, adresse og fødselsdato for å sikre ei riktig identifisering,
seier Christine Ask Ottesen, juridisk fyrstekonsulent i Datatilsynet. Ho understrekar at det ikkje er eit
argument for bruk av fødselsnummer at systemet er tilrettelagt slik eller at det er praktisk i somme
samanhengar.
Barn sitt fødselsnummer
Det vil vere enkelte tilfelle der faren for forveksling av barna er spesielt stor, og der fødselsnummer
bør nyttast. Dette kan for eksempel gjelde ved kommunale samordna opptaksprosessar. Ulike
rapporteringsplikter knytt til karakterar i grunnskulen vil også krevje større tryggleik når mange
elevar blir handterte. Konsekvensane av ei forveksling vil i denne samanhengen kunne få særs
uheldige konsekvensar. Dette gjer at bruk av fødselsnummer kan vere nødvendig for ei sikker
identifisering av kvar enkelt elev.
Føresette sitt fødselsnummer
Når det gjeld bruk av fødselsnummer til dei føresette, vil utgangspunktet vere det same som for
barna. Det vil seie at normalt vil andre måtar å identifisere dei føresette på vere tilfredsstillande, og
at det derfor ikkje er sakleg behov for å bruke fødselsnummer.
I barnehagesamanheng vil det likevel finnast spesielle forhold som taler for bruk av fødselsnummer.
For eksempel er det spesielt viktig med ei sikker identifisering for å kontrollere føresette sitt
inntektsforhold i samband med søknad om redusert betaling. For offentleg eigde barnehagar vil bruk
av fødselsnummer kunne vere nødvendig dersom dei føresette ønskjer automatisk frådrag i
sjølvmeldinga. I samband med kontantstønadordninga vil innhenting av dei føresette sine
fødselsnummer også vere tillate.

9.3 Klasselister, fødselsnummer og bilder
I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder
barnas personopplysninger. Når kan opplysninger utleveres, og hvilke opplysninger er det greit å gi?
Datatilsynet har utformet noen retningslinjer.
Klasselister og lister over barn i barnehageavdelinger o.l.
Man kan få utdelt lister over klasser man er eller tidligere har vært elev i uten samtykke fra hver
enkelt elev eller dennes foresatte. Dette gjelder kun dersom opplysningene skal brukes til private
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formål, og dersom de ikke skal videredistribueres. Om man er foresatt til en elev i en klasse har man
også rett til å få utlevert klasseliste for denne elevens klasse. Det samme gjelder opplysninger om
barn i samme barnehageavdeling.
NB! Fødselsnummer (alle 11 sifre) skal ikke gis ut på slike lister.
Klasselistene som deles ut i en klasse, eller til foresatte, kan inneholde:
•

Elevenes og foresattes navn, adresse og telefonnummer

Klasselister som deles ut til tidligere elever (for eksempel i anledning av invitasjoner til jubileum) kan
inneholde:
•

Elevenes navn i tillegg til daværende adresse og telefonnummer

Klasselister for klassestyrere, skolestyret, skolelege, skoletannlege og klassekontakter kan inneholde:
•
•
•

Elevens navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato
Foresattes navn, adresse og arbeidsadresse
Klasseangivelse, klasserom og klassestyrers navn

Datatilsynet sa i utgangspunktet at lister over avgangselever i grunnskolen ikke kunne utleveres til
private skoler. Fylkesmannen, bl.a. i Oslo, kom til et annet resultat. Datatilsynet har bedt
Kunnskapsdepartementet ta stilling til spørsmålet.
Kan skolen kreve å få elevens og foresattes fødselsnummer?
Skolen må ha elevens fødselsnummer (11 siffer) i sitt register. Denne opplysningen trengs til entydig
identifisering av elevene.
Skolen kan registrere foresattes fødselsnummer dersom skolen har saklig behov for dette i
forbindelse med administrasjon av skolen. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med
betaling for skolefritidsordningen. Dette er fordi utgiftene kan trekkes fra på skatten, og derfor
innberettes til skattemyndighetene. Dersom fødselsnummer registreres kun fordi systemet er lagt
opp slik, er ikke kriteriet om saklig behov oppfylt. Hvis den som ber om fødselsnummer ikke kan vise
til en lovhjemmel, eller ikke har et saklig behov, kan man nekte å gi fra seg opplysningene.
Les mer om skolers og barnehagers bruk av fødselsnummer her
Kan barnehager og skoler filme og fotografere barna?
Det må presiseres at det her er snakk om håndholdt kamera. Regelmessig kameraovervåking med
fastmontert kamera blir noe annet, og vil reguleres av personopplysningsloven. En slik type
overvåking må også meldes til Datatilsynet.
Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne,
regnes ikke som sensitive opplysninger. Denne bruken vil derfor verken være melde- eller
konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge
opp i klasserommet eller for å gi til de foresatte.
Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det
derimot kunne anses som sensitive opplysninger. Slik bruk krever samtykke fra de foresatte, og den
vil være meldepliktig.
Ved bruk av digitalt kamera og lagring på PC må man være oppmerksom på at behandlingen som
regel vil være konsesjonspliktig.
Kan skolen legge ut bilder av elevene på Internett?
Bilder av elever er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett
krever dette samtykke fra den enkelte elev, eller fra elevens foresatte dersom eleven er under 15 år.
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(Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.)
Mer detaljerte retningslinjer om bilder på Internett kan leses her
Kan skolen loggføre og kontrollere elevenes internettbruk?
Hvis formålet med loggføringen er å kontrollere sikkerheten i datasystemet, trenger ikke skolen
samtykke fra elever eller foresatte. Ved andre formål må skolen få samtykke fra den enkelte elev,
eller fra foresatte om eleven er under 15 år. Skolen skal uansett informere elevene tydelig om at de
legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Det skal også opplyses om at sporene vil bli
undersøkt, og hvorfor skolen gjør dette. Nye elektroniske læringsverktøy kan også gi vanskelige
problemstillinger i forhold til personvern.
Er skolen ansvarlig for publisering av opplysninger om elevene i pressen?
Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Ved intervju og
fotografering er det eleven, og ikke skolen, som gir fra seg opplysninger. I slike tilfeller er det andre
lover enn personopplysningsloven som gjelder. Pressens etiske komité og opplæringsloven kan blant
annet være aktuelle her. Alle journalister må følge "Vær varsom plakaten", der det blant annet gis
retningslinjer om intervju av barn.
Kan foresatte fotografere barna på skolen eller i barnehagen?
Ja, foresatte kan fotografere eller filme barna sine på arrangementer i skolen eller barnehagen, slik
som adventsfest, luciafeiring, fremføringer osv. Skolen/barnehagen står imidlertid fritt til å lage egne
retningslinjer som er tilpasset forholdene på det enkelte stedet. Det kan for eksempel være
fotoforbud.
Men; hvis bildene/filmen skal publiseres på Internett og det er med andre barn på bildene/filmen,
må man ha samtykke fra disse barnas foresatte først.

9.4. Lagring av sensitive personopplysninger i skole og barnehage
Skolene og barnehagene i Melhus har i 2014 ikke tilfredsstillende elektronisk lagringsmedium for
sensitive personopplysninger. Det er i arkivplanen for Melhus kommune lagt retningslinjer for lagring
av sensitive personopplysninger.
Sensitiv informasjon skal lagres i sikker sone. Sensitive opplysninger (IOP-er) kan inntil videre lagres
elektronisk slik:
Opplysningene skrives ut på papir og lagres i elevmappen. I tillegg kan om ønsket informasjonen
lagres på minnepenn som oppbevares i elevens mappe. Sensitiv informasjon må deretter slettes fra
andre lagringsmedier som PC.

10.0 Avvikshåndtering
Sikkerhetsleder har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder hendelser
ved brudd på konfidensialitet eller integritet samt enkeltpersoners brudd på sikkerhetsreglene.
Hvis personopplysninger er kommet på avveie eller det er mistanke om det samme, skal Datatilsynet
orienteres.
IT driftsansvarlig har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder hendelser
relatert til tilgjengelighet, konfidensialitet eller integritet på IT-infrastruktur og tjenester.
Fagsystemansvarlig har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende tiltak som gjelder
hendelser relatert til tilgjengelighet, konfidensialitet eller integritet på egne systemer.
Dersom personopplysninger håndteres i strid med fastlagte rutiner eller ved mistanke om eller
dokumentert brudd på informasjonssikkerhet, skal Melhus kommune iverksette
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avviksbehandling.
Formålet med avviksbehandling er å bringe avviket til opphør, gjenopprette normal tilstand, og
hindre gjentagelse. Dersom det ikke er samsvar mellom fastlagte rutiner og hvordan
personopplysninger håndteres eller informasjonssystemet benyttes, skal resultatet fra
avviksbehandling benyttes som grunnlag ved gjennomgang og endring av de aktuelle rutiner.
Eksempler på situasjoner som gjør det nødvendig å iverksette avviksbehandling:
•
•
•
•
•

Ved utilsiktet utlevering av personopplysninger, eller ved mistanke om slik utlevering.
Ved lagring av personopplysninger uten samtykke eller annet behandlingsgrunnlag.
Når medarbeidere benytter informasjonssystemet uten autorisasjon.
Ved feil i utstyr eller program som kan ha innvirkning på informasjonssikkerheten eller
driften av informasjonssystemet.
Henvendelse om innsyn har blitt avvist grunnet medarbeiderens manglende kjennskap til
rutinene.

Avviksbehandling skal dokumenteres i henhold til alminnelige rutiner for avviksbehandling i EQS. Se
nærmere om prosedyrer: http://mk-sv-eqs01/eqs/?pid=melhus&DocumentID=2649

11.0 Fysisk sikkerhet
Adgang til Melhus kommunes lokaler for eksternt (og internt) personell skal godkjennes av aktuell
linjeleder og følge retningslinjer for tildeling av adgang. Adgang skal begrenses til det minimum av
lokaler som vedkommende har behov for.
Adgangskontroll med bruk av adgangskort med personlig kode utenfor arbeidstid eller nøkkel, skal
være montert.
Arkiv, datarom og rom med annet sentralt IT-utstyr skal sikres og plasseres slik at det er mulig å
begrense adgangen til området. Dør til slike områder skal alltid være låst. Dette gjelder også rom
med sensitive personopplysninger og opplysninger gradert etter andre lover.
Utrangerte harddisker beskyttes tilsvarende servere.
Ytterdører skal være låst etter arbeidstidens slutt.
Når kontor forlates skal kontordør låses.
Reserve besøkskort, adgangskort, nøkler og passord skal lagres i safe eller på annen sikker måte.
Alarmsystemer
Melhus kommunes adgangskontrollsystem skal gi alarm ved forsøk på uautorisert adgang til
vaktselskap.
Melhus kommunes døgnkontinuerlig innbruddsovervåking skal gi automatisk alarm til egen vakt.
Dette gjelder også for strømbrudd, brann og kjøling av datarom.

12.0 Ledelsens gjennomgang
Ledelsen i Melhus kommune skal årlig gjennomgå sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og organisering
av sikkerhet i tilknytning til informasjonssystemene. Ledelsen skal kontrollere at disse er i samsvar
med Melhus kommunes behov og eventuelt oppdatere mål, strategi og organisering.
Gjennomgangen gjennomføres i henhold til rutine beskrevet i ledelsens gjennomgang.
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Ved ledelsens gjennomgang deltar representanter fra Melhus kommunes øverste ledelse sammen
med sikkerhetsleder og IT-leder. Praktisk organisering av gjennomgangen, utarbeidelse av rapport og
iverksetting av eventuelle tiltak er lagt til sikkerhetsleder.
I ledelsens gjennomgang av informasjonssystemet skal bl.a. følgende vurderes:
• Resultater fra sikkerhetsrevisjoner og kontroller utført av offentlig myndighet.
• Endringer med betydning for drift av informasjonssystemet eller for
informasjonssikkerheten, herunder:
• Endringer i offentlige sikkerhetskrav.
• Endringer i de personopplysninger Melhus kommune skal behandle.
• Endringer i trusselbildet som bl.a. beskrevet i rapport fra utførte risikovurderinger.
• Om informasjonssystemet bør endres, eksempelvis som følge av ønske om ny funksjonalitet.
• Overordnet behandling av alvorlige avvik og hendelser.
Hensikten med ledelsens gjennomgang er:
• Følge opp de mål som er satt
• Gjøre korrigerende tiltak
• Vurdere oppfølging av korrigerende tiltak
• Endring av mål for prosess
• Sørge for at internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet er hensiktsmessige,
tilstrekkelige og effektive og at det tilfredsstiller relevante krav i personopplysningsloven og forskriften.
Det er utarbeidet sikkerhetsmål for Melhus kommune. Sikkerhetsmålene gjennomgås og
bakgrunnsmateriale for gjennomgangen vil være:
• Resultater og hovedkonklusjoner fra risikoanalyser og egenkontroll
• Endringer i offentlige sikkerhetskrav, som kan medføre vesentlig endringer for Melhus
kommune
• Vurdere om tilstrekkelige ressurser er tilgjengelige for å ivareta internkontroll og
informasjonssikkerhet
Det er ledelsen ved Melhus kommune som har ansvar for å gjennomføre ledelsens gjennomgang.
Sikkerhetsleder har ansvar for å tilrettelegge gjennomgangen. Ledelsens gjennomgang gjøres
normalt en gang pr. år.
Revisjon av de elementer som er styrende for internkontroll og informasjonssikkerhet, som:
• Internkontroll
Vurdere endringer i omfang av dagens internkontroll
• Sikkerhetsmål og -strategi
Vurdere eventuelle forslag til endringer i sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, dersom
endringene i vesentlig grad har økonomiske eller andre virksomhetsmessige
konsekvenser
• Risiko- og sårbarhetsanalyse
Ønske om ny funksjonalitet som medfører vesentlige investeringer eller endringer i
eksisterende sikkerhetskonsept
• Virksomhetskritisk informasjon og/eller system
Vurdering av endringer i hvilken informasjon eller hvilke systemer som er
virksomhetskritisk for Melhus kommune
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Ledelsen går detaljert gjennom de alvorligste hendelsene og avvikene som har vært gjennom året,
kun summarisk gjennom de mindre alvorlige. Diskusjon bør omfatte årsaker til hendelser og avvik i
vid forstand og hvordan hendelser og avvik er håndtert.
Forbedringstiltak, gjennomføring av tiltak til fastsatte tidspunkter, utarbeides av sikkerhetsleder på
bakgrunn av oppsatte mål, innen områdene:
Organisering av sikkerheten
Partnere og leverandører
Personell og sikkerhet
Fysisk sikkerhet
Systemteknisk sikkerhet
Dokumentsikkerhet
Beredskap
Forbedringstiltakene skal godkjennes av rådmannen.
Oppfølging av sikkerhetsmål for å se om de nås og om forbedringstiltak og korrigerende tiltak virker,
gjøres blant annet gjennom egenkontroll. En plan for egenkontroll må derfor utarbeides.
Oppfølging av at forbedringstiltakene virker, gjøres i forbindelse med ledelsens gjennomgang, som
gjennomføres normalt en gang pr. år.
Sikkerhetsleder skriver referat fra ledelsens gjennomgang og dette distribueres til ledelsen ved
Melhus kommune. I referatet skal det tydelig fremgå de avgjørelser og aksjoner som er bestemt og
med hvilken begrunnelse.
Eksempel på rapport fra ledelsens gjennomgang av informasjonssystemet og av
informasjonssikkerheten er gjengitt nedenfor:
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Vedlegg 1: Definisjoner
Emne
Autorisert tilgang
Behandlingsansvarlig
Behandling av
helseopplysninger
Databehandler
Forsettelig
Helseopplysninger
Informasjonssikkerhet

Informasjonssystemet

Definisjon
(Innen IKT) Godkjent og tildelt tilgang til et eller flere
informasjonssystemer.
Den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes
Enhver formålsbestemt bruk av helseopplysninger, som f.eks.
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller
en kombinasjon av slike bruksmåter.
En juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av
den behandlingsansvarlige.
Hendelsen skjer ved en bevisst handling hvor en har kunnskap om
at det som gjøres kan forårsake et sikkerhetsbrudd.
taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21
og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av
betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.
Personopplysningsloven (§13) stiller krav om at virksomheten «skal
gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for at
tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av
personopplysninger».
Samlebetegnelse på alt PC-utstyr, systemer og
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Personopplysninger
Personopplysningsforskriften

nettverkskomponenter som inngår i kommunens elektroniske
databehandling.
Å sikre at informasjonen og behandlingsmetodene er nøyaktige og
fullstendige.
Internkontroll er ledelsens verktøy for å styre aktivitet i
virksomheten slik at driften skjer i overenstemmelse med lover og
regler. Samtidig er styringssystemet medarbeidernes verktøy for å
utføre oppgaver på en forsvarlig og sikker måte.
Brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet.
Å sikre at informasjonen er tilgjengelig bare for dem som har
autorisert tilgang.
Systematisk eller planlagt aktivitet som kan medføre et
sikkerhetsbrudd.
Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Forskrift til personopplysningsloven, 15. desember 2000 nr. 1265.

Personopplysningsloven (POL)

Lov om behandling av personopplysninger, 14. april 2000 nr. 31.

Sikkerhetshendelse

En hendelse som får konsekvenser for informasjonssikkerheten i
kommunen
Å sikre autoriserte brukeres tilgang til informasjon og tilhørende
ressurser ved behov.
Hendelsen skjer ved uhell, feil, tilfeldighet, ukyndighet eller
tilsvarende som kan medføre et sikkerhetsbrudd.

Integritet
Internkontroll

Kompromittering
Konfidensialitet
Overlegg

Tilgjengelighet
Uaktsomhet

Vedlegg 2: Sentrale lover, forskrifter og retningslinjer
For kommunens informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover, forskrifter og bestemmelser som bl.a.
tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får tilgang til person-/ klientopplysninger og andre
opplysninger som er unntatt offentlighet. Alle berørte ledere og medarbeidere skal gjøres kjent med
og følge det til enhver tid gjeldende lovverk.
Følgende lover og bestemmelser har relevans for så vel dokument- som databehandling i etaten:
Personopplysningsloven (POL) gjeldende fra 1.1.2001, omhandler bl.a. krav til melde- og
konsesjonsplikt i forbindelse med behandling av personopplysninger. Meldinger og
konsesjonssøknader fylles ut via www.datatilsynet.no
Forskrifter til POL, gjeldende fra 1.1.2001, omhandler bl.a. hvilke sikkerhetsløsninger som må
iverksettes for at behandlingsansvarlig virksomhet skal ivareta kravet til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet ved behandlingen av personopplysninger
Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) av17. juli 1992. § 6-7. omhandler krav til
taushetsplikt: ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, en institusjon, et
senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for mindreårige etter denne loven, har
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taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 209.
Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand,
yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en klients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at
det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten, institusjonen eller senteret for foreldre og barn å gi
slik opplysning. Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan
bare gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens, senteret for
foreldre og barns eller omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig
fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Også yrkesutøvere i medhold av helsepersonelloven
kan gis opplysninger etter denne bestemmelsen. Uten hinder av taushetsplikt skal barnevern
tjenesten av eget tiltak gi opplysninger til helse- og omsorgstjenesten i kommunen når det er grunn
til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av helse- og omsorgstjenesteloven, plikter
barneverntjenesten å gi slike opplysninger. Er et barn bortført fra barnevernet, skal barneverntjenesten gi opplysninger til myndighetene i barnets oppholdsstat, med mindre det ikke er forsvarlig
eller til barnets beste. Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet
bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at
de gjøres kjent.»
Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009. § 45 omfatter
opplysningsplikt til barneverntjenesten: Personell som arbeider innenfor rammen av denne loven
skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal personellet av eget tiltak gi opplysninger til barnevern- tjenesten,
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for
alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester §§ 4-10 til 4-12, eller når et barn har vist
vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Organene som er ansvarlige for
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, kan også pålegge personellet å gi slike
opplysninger».
Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81
om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.
Lov om familievernkontorer (familievernkontorloven) av 19. juni 1997. § 5 – 7 omhandler krav til
taushetsplikt: «Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for et familievernkontor har taushetsplikt
etter helsepersonelloven §§ 21 og 23 med mindre noe annet fremgår av loven her. Overtredelse av
taushetsplikt etter denne bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 209. Den som foretar
mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 51 og § 61 første ledd nr. 2 har taushetsplikt om
det som kommer fram om personlige forhold i forbindelse med oppdraget. §§ 6, 7, 9 og 10 i loven
her gjelder tilsvarende. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem
opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet
samtykker. For barn under 16 år, skal samtykke gis av foreldre eller foresatte. Etter hvert som barnet
utvikles og modnes skal barnets foreldre høre hva barnet har å si før samtykke gis. Det skal legges
vekt på hva barnet mener. Er barnet mellom 12 og 16 år, skal det legges stor vekt på hva barnet
mener. Dersom et barns interesser tilsier det kan fylkesmannen eller departementet bestemme at
opplysningene skal være undergitt taushetsplikt selv om det foreligger samtykke etter annet ledd.
Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for annet personell ved det enkelte
kontor av hensyn til klientbehandlingen med mindre klienten motsetter seg dette, og det etter
forholdene kan og bør respekteres».
Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005
Lov om barneombud (barneombudsloven) av 6. mars 1981
Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997
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Lov om adopsjon av 28.februar 1986
Forvaltningsloven av 10. februar 1967 inneholder bl.a. regler om taushetsplikt (§§13-13e), om
informasjons- og veiledningsplikt, om varsling og innsyn og om klager og omgjøring av enkeltvedtak
saksbehandlingsregler for forvaltningen, herunder regler om habilitet for saksbehandlere og andre
som har med saken eller saksbehandleren å gjøre
eForvaltningsforskriften omhandler regler for elektronisk kommunikasjon i og med forvaltningen.
Offentleglova av 19. mai 2006 inneholder bestemmelser om i hvilken grad forvaltningens (etatens)
saksdokumenter skal være tilgjengelige for offentligheten. Hovedregelen er at dokumentene er
tilgjengelige, hvis ikke denne loven eller andre lover bestemmer noe annet. Offentlighetsloven har
også en bestemmelse som sier at selv om forvaltningen kan hindre offentlig innsyn, skal det vurderes
om dokumentene allikevel skal gjøres tilgjengelige hvis det kommer en forespørsel; dette kalles
meroffentlighet
Forskrift om internkontroll - Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS)
Lov om offentlige anskaffelser
Lov om arkiv av 4. desember1992 og tilhørende forskrifter
Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.( åndsverkloven) av 12.5.1961, jfr. EUs direktiv om rettslig
beskyttelse av edb-program
Straffeloven av 20. mai 2005 der bl.a. § 209 om bl.a. taushetsplikt for bl.a. offentlig ansatte
Lov om elektronisk (digital) signatur
Sikkerhetsloven av 20. mars 1998, omhandler opplysninger som er av betydning for rikets
selvstendighet og sikkerhet, dvs skjermingsverdig informasjon. Loven gjelder for alle
forvaltningsorgan.

Vedlegg 3:
Personvernerklæring Melhus kommune
Denne erklæringen redegjør for Melhus kommunes behandling av personopplysninger.
Erklæringen er ment å gi informasjon til innbyggere og andre brukere av Melhus kommunes
tjenester. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit i forhold til at
personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Melhus kommune.

Informasjonssikkerhet
Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene om deg er
tilstrekkelig sikret. Vi har innført rutiner som skal gi nødvendig sikkerhet. Melhus kommune har et
eget internkontrollsystem som følger opp dette.
Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene om deg. Videre sikrer vi at
opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Vi
sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten
til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter
hensikten, følges dette grundig opp.
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Personvern og taushetsplikt
Ansatte i Melhus kommune plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige
opplysninger om deg. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til
ditt personvern. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Personvernombud
Melhus kommune har eget personvernombud som skal påse at kommunen behandler
personopplysninger etter bestemmelser i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre avdelinger og be om å få vite hva slags
personopplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder
både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.
Personopplysninger skal slettes når behovet for behandlingen faller bort og sletting kan foretas i
medhold av arkivlovgivningen. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandlingen
er i strid med reglene.

Du kan kreve at feil blir rettet
I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men oppdager
du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så retter vi dette umiddelbart.
Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet Vi sletter eller sperrer
opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke
dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven
og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis
Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Melhus kommunes internettsider
Melhus kommune innhenter vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Opplysningene benyttes kun i
forbindelse med drift og videreutvikling av Melhus kommunes nettsider.

E-post og skjema på internett
Det er sikkerhetsmessige svakheter ved bruk av e-post. Melhus kommune har derfor innført
automatiske rutiner for viruskontroll av e-post. Det betyr at din e-post vil kunne bli stoppet
automatisk. Dersom du ikke mottar svar på din e-posthenvendelse innen rimelig tid, ta kontakt for
eksempel på telefon. Kontaktinfo finner du på vår webside: www.melhus.kommune.no.
Vår e-postadresse postmottak@melhus.kommune.no kan benyttes til enkle spørsmål og
henvendelser.
Vær oppmerksom på at bruk av e-post og åpne skjema på internett har svakheter som gjør at
opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med
e-post eller via internettskjema.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven
Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil Melhus kommune normalt vise til, eller legge ved,
din henvendelse når Melhus kommune tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at
Melhus kommune ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid
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svært mye til å nekte en part innsyn i saken dersom han ber om det. Melhus kommune kan derfor
ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven
Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig
tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med
innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til Melhus kommune vil dermed også
være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post.
Melhus kommune håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte
opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas
offentligheten.

Oversikt over personopplysninger
Melhus kommune har oversikt over alle fagsystem som inneholder personopplysninger. Alle slike
løsninger er meldt inn og/eller søkt konsesjon for hos Datatilsynet, i det såkalte ”Meldesystemet”. Se
www.datatilsynet.no. Meldesystemet sørger for en åpenhet rundt behandlingen av personopplysninger i virksomheter. Systemet gjør det mulig for deg som enkeltperson å sjekke hvordan dine
personopplysninger blir behandlet, slik at du kan ivareta dine rettigheter.
Videreformidling
Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg til
tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Spørsmål om personvern?
Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss. Se
våre websider for kontaktinformasjon: www.melhus.kommune.no”
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Vedlegg 4: Autorisasjon for tilgang til datasystemer Taushetserklæring
Tilgang til datasystemer for eksterne konsulenter (leverandører)
Nedenstående konsulent/arbeider er med signatur på denne erklæring autorisert for tilgang til
Melhus kommune’s datasystemer, dog gjeldende for de systemer det er gitt oppdrag/vedlikehold på.
Autorisasjonen gjelder for:
Tilgang til datasystemer via lokal pålogging eller sikret fjernaksess
Fysisk tilgang til serverrom
Autorisasjonen gjelder kun i følge med autorisert IKT-konsulent eller IKT-leder, og har en varighet på
to år fra signert erklæring.

Taushetserklæring
Jeg forstår at jeg i mitt arbeide vil kunne komme over opplysninger som ikke uvedkommende skal
ha kjennskap til. Jeg forstår også at dette er regulert gjennom lover og regler.
Jeg forplikter meg til å utvise absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold som jeg får
kjennskap til ved mitt arbeide hos dem. Dette gjelder også overfor andre medarbeidere som
tilhører virksomheten jeg jobber for. Dette gjelder spesielt anliggende som er regulert ved lov.
• Personopplysningsloven
• Forvaltningsloven § 13
• Straffeloven § 121 og § 144 og § 294
• Helsepersonelloven § 21 og § 67
• Markedsføringsloven § 7
Jeg er klar over
at brudd på taushetsplikten vil få alvorlige og strafferettslige følger, og at begrensningene også
gjelder etter at jeg har ferdigstilt arbeide hos dere, eller sluttet hos nåværende arbeidsgiver.
Jeg erkjenner herved at jeg er kjent med Forvaltningslovens § 13 (Taushetsplikt), samt evt.
gjeldende særlov, og er vitende om at overtredelse av gjeldende bestemmelser kan medføre
straffeansvar etter Straffelovens § 121.

Firma: _______________________________________Sted/dato: ___________________________

Navn (blokkbokstaver):_______________________________________________

Underskrift:

______________________________________________

Autorisert av:

______________________________________________ Init.:____________
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Vedlegg 5:Konsesjons- eller meldeplikt for personopplysningene?

190

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Informasjonssikkerhet
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1.0 Om sikkerhetshåndboken
Sikkerhetshåndboken utgjør 3 hefter som basis for Melhus kommunes styringssystem for
informasjonssikkerhet. Systemet bygger på et felles grunnlag for informasjonssikkerhet med særlig
vekt på behandling av personopplysninger i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer.
Styringssystemet bidrar til å sikre et felles nivå på informasjonssikkerhet på tvers av virksomhetene i
kommunen, og gir felles føringer for kommunens ansatte, eksterne brukere, borgere og
samarbeidspartnere.
Sikkerhetshåndboken er delt inn i 3 hefter:
•
•
•

Ansatte og sikkerhetskultur (for alle ansatte)
Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer (for ledere)
IT-løsning – drift (for IKT-ansatte og sikkerhetsansvarlig)

Målgruppen for dette dokumentet er brukere av Melhus kommune sitt IKT-utstyr.
Formålet med styringssystemet for informasjonssikkerhet er å sikre at all behandling av
personopplysninger og annen informasjon i Melhus kommune samt bruk av IT-hjelpemidler, skjer
innenfor fastsatte krav. Dette er krav til tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet og sporbarhet.
Krav i henhold til lover og forskrifter, samt inngåtte avtaler og interne krav i Melhus kommune.
Styringssystemet for informasjonssikkerhet er utformet med basis i de veiledninger som Datatilsynet
har publisert på www.datatilsynet.no, særlig veiledningene om internkontroll som ble publisert
november 20018. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-

plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/

1.1 Hva er informasjonssikkerhet?
Informasjonssikkerhet er tiltak for å beskytte informasjon, herunder personopplysninger, som
behandles av et informasjonssystem. Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert
til informasjonsverdier.
Beskyttelse av informasjon innebærer sikring av informasjonens:
• tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted)
• integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig)
• konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet
utlevering)
• robusthet (at organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette
normaltilstand ved hendelser).
I tillegg må det sikres at særskilte (sensitive) kategorier av personopplysninger behandles på en
korrekt måte.
Personopplysningsloven definerer særskilte kategorier av personopplysninger som opplysninger om:
• Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
• At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
• Helseforhold
• Seksuelle forhold
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•
•
•

Medlemskap i fagforeninger
Biometriske data
Genetiske opplysninger

Tiltak og virkemidler som benyttes for å beskytte informasjon som lagres, behandles og
kommuniseres i IKT-systemer kalles ofte IT-sikkerhet. I dette dokument benytter vi begrepet ITsikkerhet synonymt med informasjonssikkerhet.
Lov- og regelverket krever at Melhus kommune har gjennomført planlagte og systematiske tiltak for
å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet, at tiltakene er dokumentert og at gjennomføringen
følges opp.
Styringssystemet dekker følgende områder som er illustrert på tegningen nedenfor:

Informasjonssikkerhet (IT-sikkerhet)
ROS-vurdering
Informasjon og behandling – fysisk, manuell og elektronisk

Informasjonssikkerhet
Tiltak: Tilgjengelighet – konfidensialitet – integritet - sporbarhet
Individer

Policy

Sikkerhets
kultur

Regelverk

ITløsning

Rutiner og

Drift

Internt - ledelse,
brukere, IT-avdeling
Eksternt –
kunder/borgere,
interesseparter, ITtjenesteleverandører

prosedyrer
Interne mål, strategi
og krav
POL – SILO etc
ISO 27002 Cobit etc

ITIL-basert drift
IT-løsning sentraltlokalt-mobiltdatakommunikasjon
Sikkerhetstiltak TKIS

2.0 Sikkerhetsregler ved bruk av IKT-tjenester
9.11.2006/bat

2

Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IKT i Melhus kommune. Instruksen gjelder for
alle ansatte, konsulenter og vikarer.

2.1 Viktige punkter for bedre informasjonssikkerhet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Overhold taushetsplikten.
Personopplysninger skal ikke være tilgjengelig for eller bli kjent for uautorisert personell eller
uvedkommende internt eller eksternt.
Bidra til at du får tilstrekkelig opplæring i rutiner og regelverk, i bruk av it-verktøy og i
informasjonssikkerhet.
Vær bevisst når du registrerer, behandler, lagrer og formidler personopplysninger.
Beskytt passordene dine, jf. pkt. 2.5.3.
Administratorrettigheter for å legge inn ny programvare fås ved henvendelse til IKT-enheten.
Vær på vakt: Ekstern e-post og vedlegg kan inneholde virus og annet uønsket innhold.
Særskilte kategorier personopplysninger skal kun lagres på sikker sone.
Ikke last ned programmer eller informasjon som bryter lisensbestemmelser eller copyright
eller som har et innhold du ikke kjenner.
Meld fra om brudd på bestemmelsene om informasjonssikkerhet og andre avvik.
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11. Lagring av private bilder, film og musikkfiler krever stor lagringsplass og kan hindre

nødvendig sikkerhetskopiering. Det gis derfor ikke anledning til lagring av slike filer.
Du finner råd om sikkerhet ved bruk av IT på:
www.nettvett.no/ - Post- og teletilsynet
www.datatilsynet.no - Datatilsynet
www.norsis.no/ - Norsk senter for informasjonssikring

2.2 Taushetsplikt
Ansatte, vikarer og eksterne konsulenter som skal gis tilgang til kommunens IKT-systemer, skal
undertegne denne instruksen samt underskrive taushetserklæring.

2.3 Opplæring
1. Før du får tilgang til de aktuelle IKT-systemene, skal du i samarbeid med nærmeste leder bidra til
at du har fått tilstrekkelig opplæring i rutiner og regelverk, i bruk av IKT-systemer og i
informasjonssikkerhet.
2. Du er selv ansvarlig for å følge de regler som gjelder for bruk av de forskjellige IKT-systemene i
Melhus kommune.
3. Behandling av beskyttelsesverdig informasjon skal skje i henhold til reglene i dette dokumentet og
i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

2.4 IKT-drift i Melhus kommune
Informasjon om IKT-drift i Melhus kommune er beskrevet på kommunens intranettsider. Her
informeres om, driftstider, planlagte driftsavbrudd etc.

2.5 De viktigste sikkerhetstiltakene i IKT-løsningen
2.5.1 Kompetanse i IKT-enheten og hos samarbeidspartnere
Drift av IKT-systemer utføres av kvalifisert personell i IKT-enheten og/eller i nært samarbeid med
samarbeidspartnere. Alle samarbeidspartnere må autoriseres før tilgang til IKT-utstyr blir gitt.
IKT-enheten benytter et supportsystem hvor alle driftshendelser, support og oppgaver blir loggført.

2.5.2 Brukeradministrasjon
1. Du får tildelt brukernavn og førstegangs passord av IKT-enheten for pålogging til Melhus
kommunes domene. Passord for tilgang til andre fagsystemer opprettes om nødvendig av ansvarlig
for de respektive fagsystemer.
2. Det er ikke tillatt å opprette fellesbruker eller dele passord.
3. Når arbeidsplassen forlates i korte perioder skal datamaskinen låses (windowstast+L). Maskinen
skal også være satt opp med automatisk passordbeskyttet skjermsparer (låseskjerm), med aktivering
etter 15 minutters inaktivitet.
4. Nettbrett tilknyttet MD-nett (mobile device) er oppsatt med autolås etter 15 minutter. Unntak kan
gjøres etter en konkret vurdering ved særskilte behov.
5. Du skal alltid logge ut før du overlater maskinen til andre.

2.5.3 Passord
1. Passord er strengt personlig og skal ikke oppgis til eller lånes ut til andre. Dette er et personlig
ansvar.
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2. Velg et passord som er lett å huske men som likevel ikke lett lar seg knytte til brukeren.
3. Passordet skal bestå av en kombinasjon av store og små bokstaver og tall/tegn og være på minst 8
tegn. Det anbefales å bruke en setning.
4. Passordet har en varighet på inntil 12 måneder. Siste 5 passord kan ikke gjenbrukes.
5. Dersom du har mistanke om at passordet har blitt kjent av uvedkommende, skal passordet byttes
og hendelsen rapporteres til nærmeste leder snarest mulig som et avvik, jf pkt. 4.1.

2.5.4 Totrinns pålogging for tilgang utenfor kommunens lokaler
Kommunens ansatte har tilgang dokumenter og informasjon gjennom Office 365 og Teams. Gjelder
også på privat utsyr og for mobile enheter. Enkelte av kommunens saksbehandling- og fagsystem kan
under gitte forutsetninger også benyttes utenfor kommunens lokaler.
For å sikre autorisert tilgang benytter Melhus kommune løsning for totrinns pålogging. Dette
innebærer adgangskontroll i form av kombinasjoner av brukernavn, passord og sikkerhetskode fra
sekundær autentiseringsløsning.
Totrinns pålogging kalles også totrinns verifiseiring, tofaktor autentisering eller multifaktor
autentisering. Det er en tjeneste som gjør at du i tillegg til passord trenger flere
godkjenningsmekanismer for å bevise din identitet. Det kan være at du får tilsendt en kode på SMS,
bankens kodebrikke eller at du bruker en kode-app eller autentiseringsapp.
For å få tilgang til e-post, teams og dokumenter i Melhus kommune, kan du velge å bruke Microsoft
Authenticator App eller engangskode på SMS. Du vil ikke trenge å få varsel/engangskode når du sitter
på jobb. Dette gjør at hvis noen får tak i passordet ditt og prøver å logge inn som deg, så må denne
personen også ha tilgang til din totrinns pålogging.
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2.5.4 Nettverk oppdelt i soner
Soner benyttes som et grunnleggende prinsipp i sikkerhetsarkitekturen. En sone utgjør en del av et
informasjonssystem og deles for eksempel opp etter behov for skjerming av ulike
personopplysninger. For å begrense tilgangen til personopplysninger, er det i Melhus kommune
benyttet følgende soner:
• Sikker sone; hvor sensitive personopplysninger behandles (ved behov opprettes flere sikrede
soner i virksomheten, for eksempel dersom dette bedre understøtter taushetsplikt). Den enkelte
sikrede sone er teknisk atskilt fra resten av det interne nettverk og eventuelle andre sikrede soner,
foruten mot eksterne nettverk.
2.5.5.2 Sikker sone
I sikkerhetsmålene går det bl.a. fram:
«Den fysiske sikkerhet ved Melhus kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der
beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles.»
Fjernoppkobling på sikker sone må kun foretas i omgivelser som er skjermet for uautorisert adgang.

• Intern sone; hvor ”ikke-sensitive” personopplysninger behandles. Denne kan også omfatte andre
opplysninger i virksomheten som ikke skal eksponeres eksternt.

2.5.6 PC, smarttelefon, nettbrett, lagringsmedier og annet portabelt utstyr
1. PC, smarttelefon, nettbrett, lagringsmedier og annet portabelt utstyr skal konfigureres av IKTenheten. Dette oppsettet skal ikke endres av bruker.
2. Sensitiv informasjon skal ikke lagres på bærbar PC, Smarttelefon eller annet portabelt utstyr.
Sensitiv informasjon skal kun lagres på sikker sone.
3. Den enkelte bruker er ansvarlig for å håndtere bærbar PC og andre enheter på en forsvarlig måte.
La aldri bærbar PC, smarttelefon eller annet bærbart utstyr ligge uten tilsyn.
4. Ved evt. tap av utstyr nevnt i dette punktet må det umiddelbart meldes avvik til IKT-enheten og
nærmeste leder. Ved tap av smarttelefon må IKT-enheten varsles for å sperre telefonen og slette
lagret informasjon.
5. Dersom vi får forespørsel fra utenforstående om utskrift m.m. fra minnepenn, må pennen skannes
for evt. infeksjoner. Se dokumentet «Minnepinner» under fanen Relatert.

2.5.7 Installasjon/destruksjon av programvare og maskinvare
1. Dersom du har behov for ytterligere lisensiert eller annen programvare, ta kontakt med IKTenheten for å få midlertidig administrasjonsrettighet.
2. All maskinvare og lagringsmedia/harddisk skal være registrert hos IKT-enheten. Dersom dette
mangler, skal IKT-enheten varsles.
3. Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (f.eks. minnebrikker,
backuptape etc.), skal leveres til IKT-enheten for forsvarlig destruksjon.

2.5.8 Privat/personlig utstyr
1. Beskyttelsesverdig informasjon fra Melhus kommune tillates ikke lagret på privat/hjemme-PC.
Privat og personlig utstyr tillates ikke brukt i Melhus kommunes nettverk: Gjester/elever* kan ved
behov få tilgang til kommunens gjestenett.
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2. Det er kun IKT-enheten som kan iverksette arbeid som utføres av eksternt personell på
informasjonssystemer og utstyr.

2.5.9 Fysisk adgang og sikring av bygninger
Dersom du mister nøkkel/nøkkelkort, meld umiddelbart fra til nærmeste leder. Ansatte som slutter
eller går ut i permisjon, skal levere tilbake nøkkel/nøkkelkort.

2.5.10 Reparasjon, service og vedlikehold
Alle feil eller mistanker om feil i informasjonssystemer (både maskinvare og programvare) skal
rapporteres til IKT-enheten snarest mulig.

2.5.11 Sikkerhetskopiering
1. For å sikre at det blir tatt sikkerhetskopier, skal all jobbrelatert informasjon lagres på servere i
Melhus kommunes nett.
2. For PC som benyttes i forbindelse med reiser og hjemmearbeid, må oppdatering mot servere i
nettet gjøres regelmessig, spesielt dersom andre er avhengig av informasjonen.
3. Ved behov for gjenoppretting av sikkerhetskopiert informasjon, meld sak til support.

2.5.12 Dokumentasjon
Alle installasjoner, endringer og lignende hva gjelder IKT-systemer skal dokumenteres og det skal
føres endringslogg. Det er krav til at alle installasjoner skal evalueres opp mot de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsbestemmelser.

3.0 Internett og media
3.1 Internett
2. Det er ikke tillatt å laste ned utuktig materiale, opphavsrettslig beskyttet materiale (f.eks. musikk,
filmer og programvare) eller annet som er i strid med lovverket.
3. Eksterne tjenester for fildeling(f.eks. dropbox) tillates ikke på grunn av sikkerhetsrisiko knyttet til
disse tjenestene.
5. Melhus kommune har anledning til å logge informasjon om trafikk på Internett og via e-post for å
sikre alminnelig drift samt for sporing ved eventuelle interne eller eksterne sikkerhetsbrudd.
6. Det er ikke tillatt å forsøke å forbigå sikkerhetsmekanismer beskrevet i denne sikkerhetsinstruks,
for eksempel ved å skjule ikke-tillatte tjenester gjennom andre tjenester.

3.2 Publisering av informasjon
Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder sensitive personopplysninger eller
fødselsnummer skal ikke publiseres. Dokumenter som omhandler mer private forhold, begrenses av
personopplysningsloven når det gjelder hva kommunen kan publisere.
Avvik fra disse bestemmelsene rapporteres til nærmeste overordnede og rapporteres som et avvik,
jf. pkt. 4.1.

3.3 Publisering av bilder
Det finnes i dag ingen spesifikke lover som gjelder offentliggjøring av bilder på Internett. Selve
publiseringen vil imidlertid falle inn under åndsverkloven § 45c.
Ved publisering av bilder, spesielt mindreårige, skal Datatilsynets klare normer for publisering av
bilder følges. Informasjon om disse normene finnes på hjemmesiden til Datatilsynet:
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https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-avbarn/

3.4 Bruk av sosiale medier
I kommunens Etiske retningslinjer punkt 3, Hensynet til menneskeverdet, går følgende fram:
Folkevalgte og medarbeidere skal behandle brukere, kollegaer og andre de kommer i kontakt med
gjennom sitt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Medarbeidere og
folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet.
Dette gjelder også ved bruk av sosiale medier som elektroniske møtesteder.

3.5 Kontakt med media
Det er kun Rådmannen eller den hun/han gir ansvaret til, som har myndighet til å uttale seg til presse
eller andre media i forbindelse med saker som gjelder IT-sikkerhet, sikkerhetsbrudd eller større
hendelser.

3.6 Muntlig informasjon, papirdokumenter
Utlån av saker eller andre dokumenter med sensitiv informasjon skal skje via den person som er
ansvarlig for oppbevaringen, slik at lånet blir registrert.
Utskrifter på felles skrivere skal ikke ligge tilgjengelig for uvedkommende. Fortrolige utskrifter skal
skrives ut med sikret utskrift. Med sikret utskrift menes her at utskriften er passordbeskyttet/Follow
me print og ikke kan skrives ut før ansvarlig person identifiserer seg med personlig pinkode eller
lignende på skriveren. Fortrolige datautskrifter og dokumenter skal aldri kastes i papirkurv, men først
makuleres.

3.7 E-post/kalender
1. All kommunal e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom kommunens e-post løsning.
Det er ikke tillatt å laste ned og lagre e-post fra andre operatører (f.eks. privat e-post).
Kommunens e-post skal ikke lastes ned på privat IKT-utstyr, men kan kun leses via nettleser
(Webmail) for lisensierte brukere.
2. Dersom e-post må benyttes for overføring av beskyttelsesverdig informasjon, skal informasjonen
sendes som kryptert vedlegg til e-post med godkjent. krypteringsprogram.
3. Brukere er selv ansvarlig for å vurdere hva som er arkivverdig e-post.
Den enkelte skal bruke elektronisk post med tilstrekkelig aktsomhet. Elektronisk post må, forutsatt at
den ikke er kryptert, betraktes å være relativt lett tilgjengelig for uvedkommende.
• Mottatt E-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre,
kommenteres eller besvares.
• I den grad det er sendt e-post med sensitivt innhold til Melhus kommune, skal meldingen
raskest mulig skrives ut og registreres som sak. Opprinnelig melding (og eventuelle kopier av
denne) skal slettes og avsender informeres.
• Vedlegg til e-post skal ikke åpnes, med mindre forsendelsen kommer fra en avsender det er
rimelig å forvente ønsker saklig kontakt
• E-post er først forsvarlig slettet når de er slettet fra e-postsystemets «slettede elementer».
4. Sensitive personopplysninger skal ikke ligge i kalenderen.
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4.0 Avvik eller sikkerhetsbrudd
4.1 Avviksbehandling
Meld straks fra til nærmeste leder via avvikssystemet i EQS dersom du oppdager sikkerhetsbrudd
eller hendelser som kan ha betydning for sikkerheten. Viser for øvrig til avviksprosedyre i EQS.
Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder
hvis det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern.
Avviksmelding skal leveres Datatilsynet innen 72 timer..

4.2 Snoking
Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
uten at det er begrunnet i hjemmel i lov eller forskrift. Likeså tillates det ikke snoking i dokumenter
som ikke er relatert til eget arbeid.

4.3 Reaksjoner ved brudd
Konsekvenser for ansatte som har forårsaket brudd på sikkerhetsreglene, vil bli vurdert i hvert enkelt
tilfelle og kan ved alvorlige brudd få konsekvenser for ansettelsesforholdet.
Dersom brukere har prosjektspesifikke behov som avviker fra denne instruks, skal det sendes en
anmodning til virksomhetsleder.

4.4. Personvernombud
Melhus kommune har eget personvernombud som skal påse at kommunen behandler
personopplysninger etter bestemmelser i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

5.0 Underskrift
Sikkerhetsinstruksen er lest og forstått:
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Protokoll over behandlingsaktiviteter
Kontaktopplysninger:
Behandlingsansvarlig

Personvernombud
Hvis aktuelt

Katrine Lereggen

Roar Dønheim

Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Navn
Postadresse
Telefon
Epost

Godkjent av
Navn:
Rolle:
Dato:
Versjon:
Endringshistorikk
Navn:
Roar Dønheim

90832614
katrine.lereggen@melhus.kommune.no

roar.donheim@melhus.kommune.no

Roar Dønheim
Personvernombud

Dato:
7.4.2020

Beskrivelse av endringer:
Ny protokoll etter personvernforordning
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Registering og oppfølging av sosialhjelpsmottakere
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger

8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Visma SOCIO/Melhus kommune.

Merknader

NAV kommune/Ann-Christin Fredriksen
Melhus kommune
Registrere og følge opp sosialhjelpsmottagere, utbetalinger fra SOCIO til
bank, manuelt inn i Agresso.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om sosiale tjenester i NAV
Opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, samt sensitive
opplysninger. Herunder navn, fødselsnummer, adresse, familieforhold,
økonomiske forhold, sosiale forhold, helseopplysninger, straffbare forhold,
rusbehandling, opplysninger om arbeidsforhold, samt samarbeid med andre
instanser.
Ja

På server i sikker sone. I kommunens interne serverrom.
ROS analyse –en risikofaktor som er med i HMS-Rosanalysen er:
personvern og informasjonssikkerhet
Arkivloven
Brukerkorrespondanse i SOCIO, ikke i ESA.
Registrering og saksbehandling i forhold til gjeldsrådgivning, startlån og
støttekontakter.
Registrering og saksbehandling i forhold til sosialhjelpsmottakere og KVP
(Kvalifiseringsprogrammet).
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Les mer
Les mer

Søknad om bostøtte og startlån og tilskudd
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler

4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS

Svar
Husbanken Ekstranett

Merknader

NAV
Husbanken

Web-basert program for mottak og behandling av søknader på bostøtte, og
mottak og behandling av søknader på startlån/tilskudd.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om sosiale tjenester i Nav
Lov om Husbanken?
Navn, personnummer, adresser til søker om bostøtte, startlån og tilskudd
Nei

Programmet ligger lagret hos Husbanken
Ingen

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Web-basert program for registrering av søknader om bostøtte og mottak av
e-søknader bostøtte. Web-basert program for mottak og behandling av esøknader startlån/tilskudd og rapportering av startlån/tilskudd.
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Databehandleravtale
utgått, Gjersvold
ordner ny.
Les mer
Les mer

Kartlegging av personer med rus/psykiske problemer
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler

4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Melhus kommune/KorRus

Merknader

Psykisk helse og Rus/Magni Lunde
KorRus

Gi kommunen beslutningsgrunnlag for innsats innenfor psykisk helse og
rus
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om folkehelsearbeid
Fødselsdato, initialer og kjønn
Psykisk helsetilstand, rus, bolig, voldsutsatt eller kan utsette andre for vold
Ja

Informasjonen krypteres lokalt i webløsning før den oversendes KorRus
Nei!
Usikkert, KorRus er dataeier.
I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år (i kartleggingsåret) som er
registrert med kommunale helse/omsorg/barnevern/velferdstjenester, og
som har hatt tjenester i løpet av de siste 12 måneder, og som fagpersonen
vurderer til å ha et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem.
Problemet skal ha et omfang og karakter, som går alvorlig utover daglig
funksjon og/eller relasjon til andre.
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Databehandleravtale
fra 2015 – ny avtale
2020
Les mer
Les mer

Teknisk informasjon om eiendom
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Norkart - Gisline/Melhus kommune

Merknader

Hele kommunen/Asbjørn Langen
Statens kartverk/ Melhus kommune
Holde eiendomskartet oppdatert med riktige hjemmelshavere til enhver tid.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Matrikkelloven § 30.
Matrikkelforskrifter kapittel 4, §§ 11 – 15.
Navn på eiere / festere (til alle, ca. 7200 eiendommene) i Melhus kommune
Nei
Vi kan kun oppgi navn på hjemmelshavere i forbindelse med eiers rådighet
over eiendommen, f eks nabovarsling ved byggesak ol,
Programmet ligger på lokal server i intern sone. Dette programmet
ajourføres av sentralt matrikkelsystem.
Nei
Kontinuerlig ajourføring
Matrikkelen er det landsomfattende registeret for eiendommer, adresser og
bygninger, brukes i Melhus til kommunal saksbehandling.
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Databehandleravtale
Norkart
Les mer
Les mer

Saksbehandling og arkiv (Arealforvaltning)
Spørsmål
1. System/dataeier

2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler

4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Sikri – Sakarkiv/Melhus kommune
Geomatikk - BraArkiv/Tor Riseth
E-byggesak/Ove Mogård
Hele kommunen / IKT v/Arkivleder
Melhus kommune
• E-byggesak (Mater opplysninger inn i Sak/arkiv)
• Bra-arkiv (Tar kopi ut av Sakarkiv)
Saksbehandling av innbyggernes rettigheter og plikter
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger

8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen.
Saksbehandling av personalsaker for ansatte, elever i grunnskolen og barn
i barnehage.
Generell saksbehandling.
Eiendomsinformasjon
Ja, en del av personopplysningene er sensitive

Personopplysningene lagres på Melhus rådhus i sentralt i serverrom på
intern sone.
Ingen
Arkivloven
Programmet er kommunes saksbehandlersystem for all saksbehandling i
intern sone Post journalføres og arkiveres elektronisk, også personalsaker.
Sensitive opplysninger om barn i skole og barnehage lagres i egne fysiske
mapper på skole/barnehage.
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Merknader

Les mer
Les mer

Kameraovervåkning kommunale bygg
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig

3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
NOKAS/Melhus kommune

Merknader

Melhus rådhus, hovedinngang/Kjell Langeland
Buen/hovedinngang/Trond Erik Berg
Treningsrom Melhus hallen /Rune Bjørgvik
Melhus kommune
Å sikre kommunens bygninger og dokumenter.

Les mer

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Les mer

Ingen
Video av personer som beveger seg i kantine/foaje på Melhus rådhus,
hovedinngang ved Buen omsorgssenter og trimrom Melhushallen
Nei

På lokal Pc i den enkelte bygning som har kameraovervåking. Overføres
ikke via eksterne media.
ROS
1 måned.
Data registreres med kamera ved inngang, Data overføres til lokal Pc og
slettes etter kort tid.
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Adgangskontroll inngangsdører
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig

3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).

Svar
Melhus kommune (Applikasjonene levert av forskjellige leverandører)

Merknader

Rådhuset/Kjell Langland
Buen/Trond Erik Berg og Per Arne Kjelsberg
Lundamo u/Jan Petter Løvset
Gimse Ungdomsskole/Jan Bjørge Vinsnesbakk
C-bygget(bassenget)/Jan Børge Vinsnesbakk
Presttrøa barnehage/Eirik Nordang
Lundamo skole og barnehage/Ole Anders Antonsen
Eid skole og barnehage/Tommy Berg
Hovin barnehage/Arne Ivar Kvamme
Hølonda helsehus/Kjell Arne Damli
Brekkåsen skole/Tor Arne Bjørnbeth
Lensmannsgården/Stein Lerånn
Melhus arbeidssenteret/Anders Oustad
Melhus kommune
Å sikre kommunens bygninger og dokumenter

Les mer

Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining

Les mer

Ingen
Navn, dato, klokkeslett, tittel og hvilken dør som er passert
Nei
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Spørsmål
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
På lokal Pc i den enkelte bygning som har adgangskontroll.
Nei
Slettes ette maksimalt 90 dager.
Data registreres med kortleser ved inngang,
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Merknader

Behandling av søknader om kommunal bolig.
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Husbanken - Bokart/Melhus kommune
Unni Kvarnløff
Melhus kommune
Registreringsprogram for søknader om kommunal bolig.

Les mer

Samtykke

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS

Registrerer navn, fødselsnummer, adresse og behov|.
Ja

På server i sikker sone. I kommunen i eget serverrom
Nei

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Opplysninger om klienter registreres ved omsorgssentrene, NAV,
Flykningetjenesten, Bygg-eiendom og Familie og forebygging.
Programmet brukes til kartlegging og gjennomføring av tiltak for
vanskeligstilte på boligmarkedet.
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Utleie av kommunale boliger
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid

12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Melhus kommune/FDV-bygg

Merknader

Bygg/eiendom
NGC (New Generation Communication)

Databehandleravtale

Registrering og fakturering av leietakere og husleiekontrakter i kommunal
bolig
Samtykke gitt i søknad om kommunal bolig

Les mer

Ingen
Navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-post.
Nei

Personopplysningene lagres på server hos NGC, jf. databehandleravtale.
Opplysningene overføres ved pålogging på egen Webside med brukernavn
og passord.
Nei
Ingen tidsfrist. Lagring er nødvendig for arkivering for statistiske formål.
Virksomheten har lagringsplikt etter lov (for eksempel bokføringsplikt).
Opplysninger om leietakere som leier kommunal bolig av Melhus
kommune. (jfr. husleiekontrakt) Programmet benyttes kun av avd. Bygg og
eiendom og opplysninger laster over i Agresso (økonomisystem).
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Les mer

Saksbehandling helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?

7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
HSPro-Visma/Melhus kommune
Sysvak-underHSPro- Visma
/Mona Parow

Merknader

Melhus kommune
Journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Melde inn alle vaksiner som er satt til nasjonalt vaksinasjonsregister.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) § 3-2
Helsepersonelloven § 39. Plikt til å føre journal
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §7
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt
vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) – hele forskriften
Navn, personnummer, adresse. Notat fra alle helsekontroller og samtaler.
Ja

Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.
Nei
Arkivloven
Alle ansatte i helsesøstertjenesten journalfører i programmet.
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Les mer
Les mer

Saksbehandling av barnevernssaker
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Famila - Visma/Melhus kommune

Merknader

Brukere av barnevernstjenesten i Melhus kommune/Ragnhild Høyem
Melhus kommune
Saksbehandling og dokumentasjon av barnevernssaker og rapportering til
SSB.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Barnevernsloven § 2-1
Brukere av barnevernstjenesten: Navn, personnummer, foreldreansvar,
sakvurderinger og vedtak.
Ja

Personopplysningene lagres i sikker sone på egen server i sikret serverrom
på Melhus rådhus.
Nei
Arkivloven
Brukes som et fullverdig saksbehandlings- og rapporteringsverktøy av
ansatte i barnevernstjenesten.
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Les mer
Les mer

Klientsaksbehandling PPT
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Vitec-HK- data

Merknader

Klientprogram/fagsystem for PP-tjenesten/Elisabeth Myhre Johansen
Melhus kommune- lokal server
Saksbehandling journalføring og sakkyndig vurdering. Dokumentasjon av
systemarbeid. Dokumentasjon av logopedbehandling.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringslovens § 5.3, Barnehagelovens kap V, 19a og h.
Klienter, navn, adresse, fødselsdato og medisinske opplysninger
Ja

Lagret på sikker sone i Melhus kommune,
Nei
Arkivloven
Fagsystemet blir brukt i forbindelse med alle henvisninger av barn/ungdom
og voksne til PPT. Det blir også brukt i fht systemarbeid og prosjekter på
skoler og barnehager.
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Les mer
Les mer

Dysleksikartlegging
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Logometrica - LOGOS
Elever som er til utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig
vurdering/Elisabeth Myhre Johansen
Melhus kommune- lokal server
Utredning med hensyn til om barn, unge og voksne har dysleksi
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringsloven §5-3
Elever. Navn, alder, skole og testleder
Ja

I kommunen, på bærbar PC tilhørende PP-tjenesten. (Overføres til sikker
sone med det første)
Nei
Arkivloven
Programmet brukes til kartlegging av dysleksi hos barn og unge som blir
henvist PP-tjenesten.
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Les mer

Generell evne- og modenhetskartlegging
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Q interactive - Pearsons Assessment
Klienter henvist PPT for utredning/Agnethe Ilstad Randen, Trine
Halvorsen, Marit Arnes og Elisabeth Myhre Johansen
Pearsons assessment- lagres i sky i Canada

Databehandleravtale?

Generell evneutredning,

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i
forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering

Les mer

Klienter henvist PPT for utredning. Navn, alder, skole og testleder
Ja

Pearsons assessment- lagres i sky i Canada
Nei
Arkivloven
Programmet brukes til kartlegging av evner hos barn og unge som blir
henvist PP-tjenesten.
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Kartleggingsskjema for språk og sosial interaksjon
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

CCC2 - Pearsons Assessment/Melhus kommune
Klienter henvist PPT for utredning/Samtlige ansatte i PPT
Melhus kommune
Språkkartlegging, Kartlegging med CCC2

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i
forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering

Les mer

Initialer og testleder
Ja

Lagret på sikker sone i Melhus kommune,
Nei
Arkivloven
Programmet brukes til utskåring av språkkartlegging av barn og unge i
forbindelse med utredning i PP- tjenesten
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Kartleggingsskjema for autismespekter og utviklingsforstyrrelse
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

ASRS (Autism Spectrum Rating Scale) - Multi- health Systems
Klienter henvist PPT for utredning/Samtlige ansatte i PPT
Melhus kommune
Kartlegging av klienter med hensyn til autisme

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap V, §19 a og h. Utredning i
forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering

Les mer

Initialer, alder og testleder
Ja

Lagres på bærbar PC i PP-tjenesten
Nei
Arkivloven
Programmet brukes til utskåring av kartlegging i forbindelse med
Autismespekter og utviklingsforstyrrelser
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Saksbehandling flyktninger
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Vima Flykning/Melhus kommune

Merknader

Flyktningmottak v/Marius Barstrand Hanssen
Melhus kommune
Dataprogram som benyttes overfor Flyktninger som bosettes i kommune
for å registrere og journalføre hendelser, vedtak og samtaler.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om introduksjonsprogram
Registrer vedtak og følger opp individuelle planer. Navn, adresse og
personnummer
Ja

På server i sikker sone.
Nei
Arkivloven
Journalføring av hele prosessen rundt hver enkelt deltaker som er i
Introduksjonsprogram. Informasjon om bosetting, økonomi, kartlegging av
kvalifisering og helsesituasjon. Inneholder også beskrivelse av alle
relevante tiltak for Introduksjonsprogrammet og evt. sosiale/økonomiske
tiltak. Fagprogrammet anvendes kontinuerlig som dokumentasjon på at
kommunen følger Lov om Introduksjonsordning.
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Les mer
Les mer

Personaladministrasjon
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Visma/Melhus kommune

Merknader

Enterprise HRM - Lønnsbehandling/Berit Sundsby
Enterprise Ressursstyring – Turnusbehandling/Kirsten Øyas Berg
Melhus kommune
Beregning og utbetaling av lønn. Planlegging av turnus,
fraværsrapportering og vikarinnleie.
Nødvendig for å oppfylle en avtale

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Navn på ansatte i Melhus kommune med fødselsnummer til bruk for
lønnsbehandling og registrering av fravær og vikarinnleie.
Nei

Personopplysningene lagres i intern sone på server i Melhus rådhus
Ingen
Arkivloven
Lagring og beregning av lønns- og personalopplysninger.
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Les mer
Les mer

Dokumentasjon av pasientopplysninger
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?

5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Visma Profil/Melhus kommune

Merknader

Helse og velferd, /May Britt Vikan
Melhus kommune
Sikre at brukerne får rett behandling og oppfølging. Sørger for at
helsepersonell ivaretar dokumentasjonsplikten. Sikre lovpålagte rettigheter
for bruker.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Lov om helsepersonell § 39.
Pasientrettighetsloven, helseregisterloven, personopplysningsloven.
Personopplysninger om den enkelte tjenestemottaker /pasient i helse- og
omsorg som: tildelte tjenester, diagnoser, medisiner, Iplos-registreringer
m.m.
Ja

Personopplysningene lagre i på server i sikker sone på Melhus rådhus.
Ingen
Arkivloven
Programmet brukes til å føre pasientjournaler innen helsesektoren samt
saksbehandling. Det brukes til å motta elektroniske meldinger mellom lege
og kommune, mellom sykehus og kommune. Det brukes til daglig
journalføring.
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Les mer

Les mer

Pasientjournal Korsvegen legekontor
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler/

4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak

Svar
CGM/Melhus kommune
Korsvegen legekontor/Renete Gåsbakk Eid
CGM Allmenn/Win Med 3 (medisinjournaler)
Telenor Ucom (serviceavtale, drift server)
Norsk Helsenett (kommunikasjonsnett mellom helsetjenester)
Melin medical (betalingsløsning for legetjenester)
Registrering/ journalføring i forbindelse med pasientbehandling ved
Korsvegen legekontor
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Helsepersonelloven § 39
Medisinske pasientopplysninger, navn, fødselsnummer og adresse
Ja

10. Personvernkonsekvensvurdering /ROS

Personopplysningene lagres på egen server i låst serverrom på Hølonda
helsehus. Server levert av Telenor Ucom.
Avvik meldes på applikasjonen Trinnvis.
Nei

11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

10 år etter pasient er død/Arkivloven.
Elektronisk pasientjournalsystem ved Korsvegen legekontor.
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Merknader
Dba – EQS
Dba – EQS
Dba - EQS
Les mer
Les mer

Smittesporing Korona
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Microsoft Excel/Melhus kommune

Merknader

Befolkningen i Melhus/Aslak Yarid Johansen
Melhus kommune
Redusere spredning av Korona i befolkningen

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Smittevernloven

Les mer

Innbyggere i Melhus kommune. Navn, fødselsdato, telefon, e-post, adresse,
nærkontakter, smitterisiko.
Ja

Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.
Nei
Arkivloven
Helsesykepleiere registrerer smittede og dens nærkontakter i et exelark som
lagres i sikker sone.
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Digitale trygghetsalarmer
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Neat Novo-Telenor AS/Melhus kommune

Merknader

Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad
Telenor AS

Databehandleravtale

Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til
helsepersonell.
Samtykke

Les mer

Navn og adresse.
Nei.

2-trinns pålogging med kode på telefon.
Det er gjennomført enkel ROS-vurdering.
Opplysningene slettes når tjenesten avsluttes (f.eks. ved død).
Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm, får tildelt en digital
trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et
anrop kobles opp til responssenteret «Værnes Respons». Her blir
situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til
hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer.

224

Les mer

Elektronisk medisindispenser
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Medido/Pilly-Dignio AS/Melhus kommune
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad
Dignio AS

Databehandleravtale

Elektronisk utlevering av medisiner til hjemmeboende brukere.

Les mer

Samtykke.

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Brukere av hjemmebaserte tjenester. Navn og adresse, i tillegg til
medisinliste for den enkelte pasient.
Ja.

2-trinns pålogging med kode på telefon.
Det er gjennomført ROS-analyse.
Opplysningene slettes etter 1 år eller ved død.
Medisindispenseren står plassert i den enkeltes hjem. Medisindispenseren
er forhåndsprogrammert for når medisinen skal leveres. Det er
hjemmetjenesten som utfører programmeringen.
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Responssenter for behandling av alarmer fra digitale trygghetsalarmer
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
NetNordic Omsorg/Stjørdal kommune/Melhus kommune

Merknader

Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad
Stjørdal kommune v/Værnes Respons

Databehandleravtale

Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til
helsepersonell.
Nødvendig for å oppfylle en avtale.

Les mer

Brukere av trygghetsalarmer. Navn og adresse, i tillegg til
helseopplysninger.
Ja.

2-trinns pålogging med kode på telefon.
Det er gjennomført en enkel ROS-vurdering.
Arkivloven.
Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm får tildelt en digital
trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et
anrop kobles opp til responssenteret «Værnes Respons». Her blir
situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til
hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer.
Helseopplysninger om pasienten hentes fra Profil.
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Les mer

Digitalt kommunikasjonsverktøy for eldre hjemmeboende
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
No Isolation-Komp/Melhus kommune
Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad
No Isolation AS

Databehandleravtale

Digitalt tilsyn ved hjelp av videosamtaler og meldinger til hjemmeboende
eldre.
Samtykke

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Hjemmeboende eldre. Navn på pasient og ansatt.
Nei

2-trinns pålogging med kode på telefon.
Nei.
Opplysninger om bruker slettes når helsetilstanden tilsier at pasienten ikke
kan nyttiggjøre seg av teknologien.
Bruker får tildelt en Komp (liten tv-skjerm) for å kommunisere med
helsepersonell og pårørende.
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Les mer

Koordinering av frivillig aktivitet i Melhus kommune
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Nyby AS/Melhus kommune
Frivillige i Melhus kommune/Heidi Pallin Aaring
Nyby AS

Databehandleravtale

Koordinere frivillig aktivitet i Melhus kommune.

Les mer

Samtykke

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Frivillige. Navn, e-post og telefonnummer.
Nei

2-trinns pålogging med kode på telefon.
Det er gjennomført enkel ROS-vurdering. Som resultat av dette har
Idrettsveien et større ansvar for å følge opp henvendelser i appen.
Brukere melder seg ut av Nyby gjennom applikasjonen.
Brukere registrerer seg selv gjennom applikasjonen Nyby.
Det legges ut forespørsler i Nyby med behov for f.eks praktisk hjelp
(snømåking), følge til lege og sosial kontakt (kopp kaffe, tur osv.) legges
inn som en forespørsel i appen Nyby.
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Saksbehandling generelt
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Visma-EDB-sak arkiv

Merknader

Hele kommune/Arkivleder
Melhus kommune
Saksbehandling og arkivering av dokumenter/henvendelser med eksterne
interessenter
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Arkivloven
Offentleglova
Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen.
Navn, adresse. E-post.
Ja, en del av personopplysningene er sensitive

I kommunen, i intern sone
Nei
Arkivloven
Programmet er kommunes saksbehandlersystem og all saksbehandling i
intern sone foretas i dette systemet. Post journalføres og arkiveres
elektronisk, også personalsaker. Sensitive personopplysninger om barn
oppbevares i skolens-/barnehagens papirmapper.
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Les mer
Les mer

Kommunens hjemmeside (internett)
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Custom Publich – CustomPublich CMS

Merknader

Hele kommune/Richard Ølmheim Høiem
CustomPublich CMS

Databehandleravtale

Informasjon til innbyggerne på web/internett

Les mer

Nødvendig for å ivareta legitime interesse - interesseavveining

Les mer

Arkivloven
Offentleglova
Navn, telefonnummer, e-postadresse på ansatte i Melhus kommune.
Nei

Personopplysningene lagres CustomPublish.jf. databehandleravtale
Nei
Senest innen 3 måneder.
I hovedsak oppslag knyttet til telefonnummer, arbeidssted og e-postadresser
til ansatte i Melhus kommune.
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Sentralbordsystem
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?

5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Trio/Melhus kommune

Merknader

Sentralbord Rådhuset/Buen/ Nils Johan Staverløkk
Melhus kommune
Formålet med behandlingen er å motta anrop inn til organisasjonen, gjøre
oppslag i navn og nummer blant ansatte og sette over telefoner. Det er også
mulig å sjekke/redigere fravær for ansatte tilknyttet et Trioregistrert
nummer.
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Navn, internt telefonnummer, mobilnummer og tittel. Private mobilnummer
blir ikke lagt i Trio med mindre ansatt har samtykket til dette.
Nei

På egen server i Melhus rådhus som det tas backup av.
Ingen
Månedlig
Oppslag for sentralbord om fravær blant ansatte.
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Les mer

Les mer

Registrering av henvendelser til IT-avdelingen
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?

5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Syscom (Pureservice)/Melhus kommune
Internt i Melhus kommune/Erik Høistad
Melhus kommune
Helpdesk system, som bidrar til at vi får oversikt og kategorisert alle
henvendelser til IKT seksjonen, slik at alle registrerte henvendelser blir
fulgt opp
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Navn, telefonnummer, e-postadresse for ansatte med tilgang til IT-systemer
i Melhus kommune
Nei

Program ligger lokalt i serverrom i Melhus kommune. Personopplysninger
hendes fra Visma HRM.
Nei
10 år, jfr. regnskapsloven
Registrerer alle henvendelser om innkjøp, feil m.m. til IKT-seksjonen.

232

Les mer

Les mer

Mobil kostnadskontroll
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?

5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Telenor fakturakontroll/Melhus kommune
Alle ansatte jobbtelefon/ Nils Johan Staverløkk
Telenor
Kostnadskontroll over mobiltelefoni, automatisk kostnadsfordeling og
automatisk trekk fra lønn ved bruk av private tjenester. Ref. skatteetatens
regler for privat bruk ved arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon.
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Navn, mobilnummer, e-post, ansatt ID, avdeling
Nei

Data ligger lagret hos Telenor.
Ingen
Sporadisk
Analyse av bedriftens mobilabonnement og trafikkdata. Ansattes bruk av
innholdstjenester kan skilles ut for trekk i lønn.
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Databehandleravtale
mangler
Les mer

Les mer

Utlån av bøker/media
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger

8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid

12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Bibliotekenes IT-senter

Merknader

Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Anita Sæther og Kristin Lerli
Bibliotekenes IT-senter
Administrasjon av utlån av bøker/media.

Mangler
databehandleravtale
Les mer

Samtykke

Les mer

Lov om folkebibliotek
Lånere registreres med navn, adresse, fødselsdato (kryptert fødselsnummer
for de som får et nasjonalt lånekort), evt. telefonnummer og e-postadresse.
Totalt 8448 lånere i registeret (inkl. skoler, barnehageavdelinger, andre
bibliotek osv.)
Nei

Programmet ligger på sentraldrift hos programleverandøren, Bibliotekenes
IT-senter.
Nei
Historikk på lån lagres i 14 dager etter innlevering (godkjent av
datatilsynet). Hvis låneren ønsker det, kan historikk på tidligere lån lagres
lenger.
Programmet brukes til utlån av bøker/media på biblioteket. Lån som
personen har står registrert til det blir levert
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Administrasjonssystem Kulturskolen
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Speedadmin/Melhus kommune

Merknader

Kulturskolen i Melhus, Tonny Eliassen
Speedadmin

Se databehandeleravt.

Kommunal kulturskoledrift, ivaretakelse av elever, service overfor elever
og foresatte. Statistikk og forskning
Samtykke

Les mer

Opplæringsloven
Navn, adresse, fødselsdato, skolekrets, telefonnummer, e-mailadresse
Nei

Programmet ligger hos leverandør Speedadmin
Nei
Ikke planlagt sletting
Brukes som elevkartotek, timeplanlegger, grunnlag for skolepengekjøring i
Agresso, historisk oversikt, utsending av SMS-er, instrumentkartotek og
elektronisk søknadsskjema
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Les mer

Billettsalg kultur og kino
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Dialog exe A/S/Melhus kommune
Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Jan Erik Landrø
Dialog exe A/S

Databehandleravtale

Salg av billetter til kulturformål

Les mer

Samtykke

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Navn, telefonnummer og e-postadresse avhengig av hvilken informasjon
brukeren gir.
Nei

Programmet ligger hos leverandør Dialog exe.
Nei
Slettes etter 12 måneder.
Salg av billetter over skranke og nettbasert.
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Digital møteplass for ungdom
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Discord/Melhus kommune
Ungdommer i Melhus kommune mellom 13-18 år/Jan Erik Landrø
Melhus kommune
Legge til rette for en digital ungdomsklubb

Les mer

Samtykke

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Navn, alder og skole
Nei

Opplysningen lages lokalt på internområdet til Ungdomstorget
Nei
Dataene gjennomgås 1 gang hvert halvår og ikke aktive medlemmer slettes.
Alle medlemmer blir slettet etter fylte 18 år
Digital møteplass for ungdom
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Administrasjon av brukeropplysninger i skole og barnehage
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personverkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Vigilo/Melhus Kommune

Merknader

Oppvekst – Marte Schrøder (fra 01.01.2020 John Henrik Hanssen)
Vigilo
Knytte brukeropplysninger sammen for å administrere oppvekstsektoren.
Fakturering og kommunikasjon mellom skole og foresatt.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
§ 2-3 i Opplæringsloven
Navn, skole, leder, elev, adresse, klassetrinn, prøve, resultat, fremmøte,
vurdering, sted, merknader, tiltak, epost, sivilstatus, rutiner, bildebruk,
personnummer og ansettelse.
Nei

Lagres hos leverandør
Ingen – (Kommer 2020)
Arkivloven – data arkiveres -skolene har egne rutiner
Programmet brukes som et skoleadministrativt system. Registrering av
grupper. Nødvendig for å få andre systemer i drift. Fakturering SFO
Fravær og karakterer tilknyttes riktige personer. Digital meldebok
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Les mer
Les mer

Oppfølging av resultater på kartleggingsprøver i oppvekst
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Conexus engage /Melhus Kommune

Merknader

Oppvekst – John Henrik Hanssen
Conexus
Registrere skolens og elevenes resultater fra
kartleggingsverktøy
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens
interesse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt.
§ 2-3 i Opplæringsloven

Databehandleravtale i EQS ny må
innhentes
Les mer
Les mer

Navn, gruppe, trinn, skole, resultat, kommune, leder,
resultater
Nei

Opplysningene lagres eksternt hos databehandler
Ingen
Arkivloven
Lærer, skoleleder og kommunalsjef får en oversikt over
testresultater i skolen.
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https://conexus.net/produkter/conexusengage/

System for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamen
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?

5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger

Svar
PAS (prøveadministrasjonssystem)/Utdanningsdirektorartet
Elever på 5., 8., 9. og 10. trinn i Melhus kommune /Nina Hoset
Utdanningsdirektoratet
Internettbasert program som brukes til å planlegge, administrere og
gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskolen og i videregående
opplæring. PAS brukes også ved sensur og klagebehandling.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Opplæringsloven
Navn, resultat, skole og klasse/ gruppe tilhørighet

8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Data lagres på server hos Utdanningsdirektotratet
Ingen
Arkivloven
Portal for gjennomføring av prøver, eksamen og kartlegging i skolene.
Lesing av resultater på skole og kommunenivå.
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Databehandleravtale
mangler
Les mer

Les mer

Digitale læremidler og kartleggingsverktøy i oppvekst
Spørsmål
1. System/dataeier

2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler

4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personverkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmene brukes

Svar
Campus/Melhus kommune
Kartleggeren/Melhus Kommune
Feide/Melhus Kommune
Creaza/Melhus Kommune
Oppvekst/se under

Merknader

Uninett – Feide/John Henrik Hansen
Inkrement as – Campus inkrement/Enkelte skole
Creaza/Enkelte skole
Fagbokforlaget – Kartleggeren/Enkelte skole

Databehandler EQS

Sette riktig tilhørighet til ulike roller i oppvekst og knytte resultater
sammen
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
§ 2-3 i Opplæringsloven

Les mer

Personalia – klasse –trinn – gruppe – Familie -foresatt-barn-elev-adressemorsmål-fravær-vurdering
Nei

Opplysningene lagres ekstern hos leverandør
Ros analyse på Vigilo
Arkivloven
Pedagogisk program for matematikk, læreren knyttes mot en gruppe.
Testverktøy. Opprette faglige oppfølgingsplaner for elevene.
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Databehandler EQS

Les mer

Rekruttering av medarbeidere
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag

Svar
Talentech AS - Webcruiter
Rekrutteringssystem/ Nina Johnsen
Talentech AS

Databehandleravtale

Rekruttering av ansatte til Melhus kommune

Les mer

Nødvendig for å oppfylle en avtale

Les mer

6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Merknader

Navn, adresse, fødselsnummer, utdannelse og praksis
Nei

Programvaren ligger lagret hos databehandler og opplysningene lagres der
inntil ansettelse er foretatt.
Ingen
I henhold til arkivloven
Søkere registrerer opplysninger i rekrutteringsportalen i forbindelse med
søknad på stilling i Melhus kommune. Melhus kommune tar utgangspunkt i
oppgitte opplysninger i forbindelse med rekruttering av ansatte.
Opplysninger om person som blir ansatt overføres til kommunens
saksbehandlingssystem. Opplysninger om søkere som ikke blir ansatt slettes
etter angitt tidspunkt.
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Driftsproblemer kommunale veger
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Driftweb - Sweco

Merknader

Teknisk drift/Jonas Sæther
Sweco

Databehandleravtale

Rapportering av feil mangler på kommunalt veinett.

Les mer

Samtykke

Les mer

Ingen
Allmennheten. Navn, e-post, og telefon
Nei

Opplysningene registreres i en APP eller nettleser av eller for feilmelder og
lagres hos Sweco
Ingen
5 år
Ved oppstått feil eller mangler på veg registrerer feilmelder i APP eller
nettleser. Videre saksbehandling skjer i kommunen og lagring hos Sweco.
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Oversikt og drift av vann- og avløpsanlegg
Spørsmål
1. System/dataeier
2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Powel Gemini/Melhus kommune

Merknader

Teknisk infrastruktur – hele kommunen/Stian Bratlie
Powel

Databehandleravtale

Registrere vann- og avløpsledninger, gebyrberegning,

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Forurensningsforskriften

Les mer

Allmennheten. Navn, gårds og bruksnummer
Nei

Personopplysningen lagres hos Powel, jf databehandleravtale
Nei
Arkivloven
Nye anlegg punsjes inn lokalt og brukes til planlegging og prosjektering,
informasjon til beboere, varsel til beboere ved hendelser.
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Register for kommunale avgifter
Spørsmål
13. System/dataeier

Svar
Norkart AS - Komtek/ Melhus kommune

14. Funksjonsområde/ansvarlig

Hele kommunen, Teknisk drift v/ Tore Jensen

15. Databehandler

Melhus kommune

16. Formålet med behandlingen?
17. Behandlingsgrunnlag
18. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
19. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
20. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
21. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
22. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
23. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
24. Kort om hvordan programmet brukes

Register for komm. avgifter: eiendomsskatt, vannforbruk og privat
avløpsanlegg.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Kommunal forskrift om vann-, avløp og septikkgebyrer.
Navn, personnummer, adresser. Hentet fra Matrikkel. Personnummer på
alle hjemmelshavere registreres. Vannforbruk for alle eiendommer med
vannmåler registreres.
Nei

Opplysningene lagres på server i sentralt i serverrom på intern sone.
Nei
Arkivregler etter NOARK-standart og Arkivlov.
Opplysninger oppdateres mot leverandør septiktømming, og synkroniseres
mot Matrikkel
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Merknader

Les mer
Les mer

Faktura og regnskapsbehandling
Spørsmål
1. System/dataeier2. Funksjonsområde/ansvarlig
3. Databehandler
4. Formålet med behandlingen?
5. Behandlingsgrunnlag
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for
behandling av personopplysningene?
7. Kategorier av registrerte og
personopplysninger
8. Er personopplysningene sensitive,
(personopplysninger av særlige
kategorier).
9. Tekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltak
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid
12. Kort om hvordan programmet brukes

Svar
Unit 4 - Agresso/Melhus kommune

Merknader

Administrasjon i Melhus kommune/ Monica Bjørnbeth
Melhus kommune
Fakturering av kommunale tjenester og føring av kommunens regnskap.

Les mer

Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve
offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
Kommuneloven

Les mer

Navn, adresse, fødselsnummer, leverandørregister og bankkontonummer
Nei i hovedsak ikke, men det kan forekomme fakturaer som er
anonymiserte
Personopplysningene lagres i intern sone på i Melhus rådhus
Ingen
Regnskapsloven, papirbilag makuleres etter 10 år
For at innbyggerne skal kunne betale for kommunalt tjenestetilbud sendes
det faktura via Agresso. Utbetaling av tilgodehavende sendes også via
Agresso.
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Behandlingasaktiviteter
Registering og oppfølging av sosialhjelpsmottakere
Søknad om bostøtte og startlån og tilskudd
Kartlegging av personer med rus/psykiske problemer
Teknisk informasjon om eiendom
Saksbehandling og arkiv (Arealforvaltning)
Kameraovervåkning av kommunale bygg
Adgangskontroll innerdører
Behandling av søknader om kommunal bolig
Utleie av kommunale boliger
Saksbehandling helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Saksbehandling av barnevernsaker
Klientsaksbehandling PPT
Dysleksikartlegging
Generell evne- og modenhetskartlegging
Kkartleggingsskjema for språk og sosial interaksjon
Kartleggingsskjema for autismespekter og utviklingsforstyrrelse
Saksbehandling flyktninger
Dokumentasjon av pasientopplysninger
Pasientjournal Korsvegen legekontor
Smittesporing Korona
Digitale trygghetsalarmer
Elektroniske medisindispensere
Responssenter for behandling av digitale trygghetsalarmer
Digitalt kommunikasjonsverktøy for eldre hjemmeboende
Koordinering av frivillig aktivitet i Melhus kommune
Saksbehandling generelt
Kommunens hjemmeside (internett)
Sentralbordsystem
Registrering av henvendelser til IT-avdelingen
Mobil kostnadskontroll
Utlån av bøker/media
Administrasjonssystem Kulturskolen
Billettsalg kultur og kino
Digital møteplass for ungdom
Administrasjon av brukeropplysninger i skole og barnehage
Oppfølging av resultater og kartleggingsprøver i oppvekst
System for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamen
Digitale læremidler og kartleggingsverktøy oppvekst
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Rekruttering
Driftsproblemer kommunale veger
Oversikt og drift av vann- og avløpsanlegg
Register for kommunale avgifter
Faktura og regnskapsbehandling
Personaladministrasjon
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Applikasjon

Sektor/Enhet

Socio
Ekstranett (Husbanken)
KorRus

Arbeid, psykisk helse og rus
Arbeid, psykisk helse og rus
Arbeid, psykisk helse og rus

GisLine
Sikri/E-byggesak/Geomatikk-BRAarkiv

Arealforvaltning
Arealforvaltning

NOKAS
Bokart
FDV-bygg

Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
Bygg og eiendom

HSPro
Familia
HK-data
LOGOS

Fammilie, forebygging og mestring
Fammilie, forebygging og mestring
Fammilie, forebygging og mestring
Fammilie, forebygging og mestring

Q interactive
CCC2
ASRS

Fammilie, forebygging og mestring
Fammilie, forebygging og mestring
Fammilie, forebygging og mestring

Visma Flyktning

Flyktningetjenesten og voksenopplæring

Visma Profil
Helse og velferd
CGM allmenn/WinMed/Telenor Ucom/Norsk helsenett/Melin
HelseMedical
og velferd
Microsoft Exel
Helse og velferd
Neat Novo- Telenor AS
Hjemmetjenesten
Medido/Pilly -Dignio AS
Hjemmetjenesten
Net Nordic Omsorg/Stjørdal kommune
Hjemmetjenesten
Komp - No Isolation
Hjemmetjenesten
Nyby AS
IT og digital smhandling
EDB Sak og arkiv
Custom public
Trio
PureService
Telenor total fakturakontroll

IT og digital smhandling
IT og digital smhandling
IT og digital smhandling
IT og digital smhandling
IT og digital smhandling

Bibliotekenes IT-senter
SpeedAdmin
Dialog e
Dicord

Kultur og fritid
Kultur og fritid
Kultur og fritid
Kultur og fritid

Vigilo
Conexus engage
PAS
Creaza/Kartellegern/Campus/Feide

Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
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Webcruiter

Personal og organisasjon

Sweco
Powel
KomTek

Teknisk drift
Teknisk drift
Teknisk drift

Agresso
Visma Enterprise HRM/ressursstyring

Økonomi og lønn
Økonomi og lønn
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Superbruker/programannsvarlig
Ann-Christin Fredriksen
Aud Gjersvold
Magni Lunde
Asbjørn Langen
Ove Mogård
Runar Lian
Runar Lian
Unni Kvarnløff
Tor Ingar Bigset
Mona Parow
Ragnhild Høyem
Elisabeth Myhre Johansen
Elisabeth Myhre Johansen
Elisabeth Myhre Johansen,Agnethe Ilstad Randen, Trine
Halvorsen, Marit Arnes
Alle på PPT
Alle på PPT
Marius Barstrand Hanssen
May Britt Vikan
Renete Gåsbakk Eid
Aslak Yarid Johansen
Bente Hustad
Bente Hustad
Bente Hustad
Bente Hustad
Heidi Pallin Aaring
Liv Marit Hovdal
Richard Høiem Ølmheim
Nils Johan Staverløkk
Erik Høistad
Geir Wormdal / Nils Johan Staverløkk
Anita Sæther/Kristin Lerli
Tonny Eliasen
Jan Erik Landrø
Torill Marie Sitter
Monika Tøndel Sneen/Beate Bjerkenås Johansen
John Henrik Hansen/Monica Tøndel Sneen
John Henrik Hansen
Enkelte skole
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Nina Johnsen
Jonas Sæther
Stian Bratlie
Tore Jensen
Monica Gustad Bjørnbeth
Berit Sundsby/Kirsten Øyås Berg
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Behandlingsgrunnlag
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Samtykke
Samtykke
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Samtykke
Samtykke
Nødvendig for å oppfylle en avtale
Samtykke
Samtykke
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining
Samtykke
Samtykke
Samtykke
Samtykke
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
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Nødvendig for å oppfylle en avtale
Samtykke
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse m.m.
Nødvendig for å oppfylle en avtale
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Kriterier for Konsekvens
Områder

Ingen(1)

Liten (2)

Liv og helse

Ingen personskader, verken
fysisk eller psykisk.

Mindre forbigående
personskade/slitenhet/engst
elighet/sykdom.

Konfidensialitet

Fare for utilsiktet lekkasje av
sensitive
personopplysninger,
oppdaget og stoppet.

Utilsiktet spredning av
sensitive personopplysninger, internt i
organisasjonen

Integritet

Mindre og utilsiktet endring
av informasjon som ikke er
ødeleggende i forhold til
integritet
Midlertidig nedsatt
tilgjengelighet på
informasjon, ikke kritisk,
grunnet tekniske forhold.

Ingen negativ omtale i
pressen.

Tilgjengelighet

Omdømme

•
•
•

Merkbar (3)

Stor (4)

Et fåtall alvorlige
personskader, psykisk
ubehag, eventuelt mange
mindre personskader.
Sensitive personopplysninger på avveie.
Konsekvensene for
enkeltindividet er uklare.

Sykemelding, varige
men/invaliditet/uførhet.
Flere enkelttilfeller av
alvorlig skadde/syke.
Sensitive personopplysninger
har gått tapt og det er
åpenbar fare for misbruk.
Kan føre til tap av anseelse,
livskvalitet og omdømme for
enkeltindividet.

Utilsiktet endring av
informasjon, som kan
påvirke integritet og
pålitelighet
Manglende tilgang på
informasjon som kan
forårsake interne
driftsproblemer, men som i
utgangs- punktet ikke er
avgjørende for evnen til å
løse samfunnsoppdraget.

Uautorisert og utilsiktet
endring av informasjon som
gjør den upålitelig

Uautorisert og tilsiktet
endring av informasjon som
gjør informasjonen upålitelig

Manglende tilgang på
informasjon som kan være
av betydning for å løse
samfunnsoppdraget. Data lar
seg frembringe med
vesentlig ressursbruk.

Manglende tilgang på
informasjon av vesentlig
betydning, driftskritisk for
organisasjonen, og gir
nedsatt evne til å løse
samfunns- oppdraget.

Lokal og regional presse
skriver negativt om
kommunens håndtering av
hendelsen.

Lokal, regional og nasjonal
presse skriver negativt om
kommunens håndtering av
hendelsen i flere dager.

Nasjonale og internasjonale
medier skriver negativt om
kommunens håndtering i
mer enn 7 dager.

Konfidensialitet (at informasjonen sikres mot uvedkommende innsyn, herunder utilsiktet utlevering)
Integritet (at informasjonen er korrekt og ikke forfalsket eller ødelagt eller feilaktig)
Tilgjengelighet (for rett person, til rett tid, i rett form og på rett sted)
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Kritisk (5)
Død

Sensitive personopplysninger ligger åpent.
Melhus Kommune har ikke
mulighet til å stoppe
misbruk. Kan føre til
vesentlig og uopprettelig tap
av anseelse, livskvalitet og
omdømme for
enkeltindividet.
Uautorisert og tilsiktet
endring av informasjon som i
vesentlig grad gjør den
upålitelig
Varig mangel på informasjon
av vesentlig og avgjørende
betydning for
organisasjonen, og for evnen
til å løse samfunnsoppdraget. Informasjon er
tapt, og lar seg ikke
fremskaffe.
Medier og myndigheter
uttaler seg kritisk om
kommunens håndtering. Det
letes etter
syndebukk/ansvarlige og
søksmål fra foreldre varsles
gjennom media.

Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
37/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/62 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen til orientering.
Vedlegg
Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9.
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å
forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til
forvaltningspraksis.
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad
svekker tilliten til økonomiforvaltningen.
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med
kommunelovens regler og RSK 301. Moderat sikkerhet defineres slik: klart lavere enn
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad
som er klart høyere enn ubetydelig.
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger
faller inn under forvaltningsrevisjon.
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene,
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår,
kontraktsoppfølging kan også være aktuelt, listen er ikke uttømmende. Det vil være en
konkret risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende for
hvilke områder som velges ut for kontroll.
Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen.
Revisor har utført en forenklet etterlevelseskontroll på Melhus kommunes etterlevelse av
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område:
Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk
og lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
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Revisor har kontrollert følgende:
1. Om Melhus kommune har gjennomført anbudskonkonkurranse for anskaffelser der det
stilles krav om det.
2. Om Melhus kommune har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd
med regelverket.
Revisor har kontrollert 20 investeringsprosjekt i regnskapet for 2019.
Konklusjon
Alle prosjekter er dokumentert med anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som
viser at Melhus kommune, med moderat sikkerhet, har etterlevd bestemmelsene i Lov om
offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse til
orientering og tar med attestasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Melhus kommune.
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Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
38/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/135 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 23.06.2020 - Tilleggssaker
Kommunestyret 23.06.2020
Kommunestyret 19.05.2020 - Tilleggsaker
Kommunestyret 19.05.2020
Formannskapet 18.08.2020
Formannskapet 23.06.2020
Formannskapet 16.06.2020
Formannskapet 09.06.2020
Formannskapet 26.05.2020
Formannskapet 12.05.2020 - Tilleggssaker
Formannskapet 12.05.2020
Formannskapet 28.04.2020
Utvalg for helse oppvekst og kultur 12.06.2020
Utvalg for helse oppvekst og kultur 07.05.2020
Utvalg for teknikk og miljø 10.06.2020 - Tilleggssak
Utvalg for teknikk og miljø 10.06.2020
Utvalg for teknikk og miljø 20.05.2020
Utvalg for teknikk og miljø 22.04.2020
Utrykt vedlegg
Tertialrapport 1-2020

Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 23.04.2020 (oppfølging av vedtak ble
ikke satt opp som sak til kontrollutvalgets møte 28. mai og 18. juni pga. koronasituasjonen).
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Møtene som var berammet til 25. mars i Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for
teknikk og miljø er avlyst. Det er ikke publisert noen møtedokumenter før møtene i
Adminstrasjonsutvalget 30. april og 19. mai.
Tertialrapport 1-2020 er sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer på e-post, rapporten var
vedlegg til kommunestyrets sak 43/2020.
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Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret: Rune og Eirik
Formannskapet: Gunn Inger og Svein
Administrasjonsutvalget: Heidi
Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Arild
Utvalg for teknikk og miljø: Kirsti
Tidligere saker til oppfølging
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 17.04.2020 – 03.09.2020, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 03.09.2020:
Sak

Tittel

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
57/19 innbyggerkommunikasjon

Kommentar
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport
innbyggerkommunikasjon til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre
innbyggerkommunikasjonen i alle enheter i
kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.11.2019.

Kontrollutvalgets møte 09.12.2019
Geir Wormdal, IT-sjef, orienterte og svarte på
spørsmål fra Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering på sitt møte i
mai 2020.
Kontrollutvalgets møte 28.05.2020
Geir Wormdal, IT-sjef, Richard Høyem Ølmheim, IT
og digital samhandling, Morten Bostad, kommunalsjef
plan og utvikling og Trude Wikdahl, kommunalsjef
helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Vedtak:
Tiltakene er fulgt opp av rådmannen, saken avsuttes.
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Til
oppfølging

Ny orientering
28.05.2020

Møteinnkalling
Kommunestyret

23.06.2020

Melhus vg skole

14:00

Tilleggssaksliste
Unntatt offentlighet - Ofl §23

PS 56/20

19/2131

Lukket

Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

Melhus kommune, 18.06.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

23.06.2020

Melhus vg skole

14:00 -

Tilleggssaksliste
PS 57/20

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole

Melhus kommune, 18.06.2020
Jorid Oliv Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

23.06.2020

Melhus vg skole

14:00

Orientering
14.00 – 14.15 Røde Kors Natteravn i Melhus v/ Anne Grethe Tevik

Saksliste
PS 34/20

20/2724

Åpent

Referatsaker Kommunestyrets møte 23.6.2020

PS 35/20

20/1974

Åpent

Miljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024

PS 36/20

20/109

Åpent

Planstrategi 2020-2023

PS 37/20

19/4232

Åpent

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg,
gnr. 30, bnr. 4 m. fler. PlanID 2019009

PS 38/20

19/2493

Åpent

Endring av Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, Planid 2017016 - 3. gangs
behandling av plankart R04

PS 39/20

17/1803

Åpent

Klage på detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23 - 144/160
OG 1692/1 Planid 2017007

PS 40/20

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park

PS 41/20

20/2591

Åpent

Sak fra Kontrollutvalget - Lena park

PS 42/20

20/2432

Åpent

Folkehelseprofil 2020
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PS 43/20

20/2538

Åpent

Tertialrapport 1/2020

PS 44/20

20/2001

Åpent

Utskifting av vannmålere Melhus kommune

PS 45/20

20/2642

Åpent

Engangstilskudd for å stimulere aktiviteten i bygg og anleggssektoren

PS 46/20

20/2564

Åpent

Kommunal bankgaranti - NMK Melhus

PS 47/20

20/2149

Åpent

Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger

PS 48/20

20/1591

Åpent

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - Nettsalg Lokalbrygg AS

PS 49/20

20/1682

Åpent

Permisjon fra politiske verv, Anne Sørtømme

PS 50/20

20/1682

Åpent

Søknad om fritak fra politiske verv 2020-2024 Kristin Engan Gylland

PS 51/20

19/4079

Åpent

Melhus eldreråd 2019 - 2023 Fritak fra verv

PS 52/20

19/3437

Åpent

Valg av meddommere til Sør - Trøndelag Tingrett og Frostating lagmannsrett 2021 2024

PS 53/20

20/623

Åpent

Valg av meddommere til Jordskifteretten 2021 - 2024

PS 54/20

20/624

Åpent

Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
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PS 55/20

20/2417

Åpent

Interpellasjon - Fjerne nedre aldersgrense for ledsagerbevis Kommunestyret
23.06.2020

FO 12/20

20/2721

Åpent

Interpellasjon - Områdeplan Fremo Kommunestyret 23.06.2020

FO 13/20

20/2548

Åpent

Spørsmål til ordfører - Avfallshåndtering ved Storvatnet Kommunestyremøte
23.06.2020

FO 14/20

20/2755

Åpent

Spørsmål til ordfører - Trygt hjem for en 50-lapp i Melhus Kommunestyremøte
23.06.2020

Melhus kommune, 17.06.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

19.05.2020

Videomøte via Teams, www.melhus.kommunetv.no

16:00

Tilleggssaksliste
FO 10/20

20/2293

Åpent

Interpellasjon - Utstyrssentral
Kommunestyret 19.05.2020

Melhus kommune, 14.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

19.05.2020

Videomøte via Teams, www.melhus.kommunetv.no

16:00

Tilleggssaksliste
FO 11/20

20/2360

Åpent

Spørsmål til ordfører - tiltak for økt karbonbinding i jord, oppfølging av vedtak FO
10/19 Kommunestyremøte 19.05.2020

Melhus kommune, 19.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

19.05.2020

Videomøte via Teams

16:00 -

Saksliste
PS 28/20

20/2255

Åpent

Referatsaker Kommunestyrets møte 19.5.2020

PS 29/20

20/578

Åpent

Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 - revidering

PS 30/20

20/1022

Åpent

Søknad om fast skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus

PS 31/20

20/1682

Åpent

Fritak fra politiske verv, Annar Gravråk

PS 32/20

20/2100

Åpent

Selvangivelse Næring 2019

PS 33/20

20/1750

Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019

FO 6/20

20/2161

Åpent

Interpellasjon - Områdeplan Fremo Kommunestyret 19.05.2020

FO 7/20

20/2197

Åpent

Interpellasjon - Evakuer barna fra Moria Kommunestyret 19.05.2020

FO 8/20

20/2204

Åpent

Interpellasjon - Tømmesdalsvegen, manglende gang - og sykkelvei Kommunestyret
19.05.2020

FO 9/20

20/2256

Åpent

Spørsmål til ordfører - gang og sykkelveg Losenkrysset - Hermanstad
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Kommunestyremøte 19.05.2020

Melhus kommune, 12.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

18.08.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Møtet starter med orientering om «Næringsstøtte i Melhus kommune – Covid19» v/ Signy R Overbye

Saksliste
PS 96/20

20/3271

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 18.8.2020

PS 97/20

16/6419

Åpent

KLAGE DETALJREGULERING NÆRINGSOMRÅDE ØYSAND GNR/BNR 1/140 Planid
2016028

PS 98/20

20/1743

Åpent

214/4 Klage på avslag - Dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - Opprettelse av
boligeiendom

PS 99/20

19/3194

Åpent

Søknad om dispensasjon fra KPA for deling av landbrukseiendom på gnr/bnr 90/6

PS 100/20

20/739

Åpent

Høringuttalelse fra Melhus kommune v/formannskapet vedrørende
revisjonsdokument av reguleringer i Lundesokna og Holta

PS 101/20

19/2631

Åpent

Høring - Detaljregulering - Vassfjellet vinterpark - Trondheim kommune

PS 102/20

20/2807

Åpent

Høring - Innføring av avgift for nullutslippsbiler i Miljøpakkens bompunkt

PS 103/20

20/2031

Åpent

Tv-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag

Melhus kommune, 11.08.2020
Jorid O Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

23.06.2020

Melhus vg skole

13:30 - 14:00

Saksliste
PS 92/20

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park

PS 93/20

17/2690

Åpent

"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010" - klagebehandling

PS 94/20

19/5406

Åpent

Søknad om støtte til Trøndersk matfestival 2020 etter Formannskapets bestemmelse

Melhus kommune, 17.06.2020
Jorid Oliv Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Saksliste
75/20
Åpent

20/2645
Referatsaker
Formannskapets møte 16.6.2020

61/20
Åpent

17/2690
"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010" - klagebehandling

76/20
Åpent

19/2493
Endring av Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, Planid 2017016 - 3.
gangs behandling av plankart R04

77/20
Åpent

20/645
Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179, planid 2020002 - 1.gangs
behandling

78/20
Åpent

17/5297
"Detaljregulering Furuhaugen", plan-id 2018002 - 1. gangs behandling

79/20
Åpent

18/3070
Detaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 1. gangs behandling

80/20
Åpent

20/613
91/112 Klage på dispensasjon - Områdeplan for Melhus kommune - utarbeidelse
av detaljreguleringsplan og parkeringsnorm

81/20
Åpent

20/948
74/5 Klage på dispensasjon - klausuleringsbestemmelser nedbørsfelt for Benna riving driftsbygninger /oppføring av redskapsbod

82/20
Åpent

20/845
225/1 Klage på avslag dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt

83/20
Åpent

19/4232
Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og
parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. PlanID 2019009

84/20
Åpent

18/4408
238/37 Detaljregulering Åsaringen- prinsippavklaing - Planid 2018013

85/20
Åpent

20/1089
30/85 Utbyggingsavtale Drammensvegen 64

86/20
Åpent

20/109
Planstrategi 2020-2023

87/20
Åpent

20/1217
Kultur - søknad om tilskudd - 2020 Stiftelsen Gamle Hovin

88/20
Åpent

20/2564
Kommunal bankgaranti - NMK Melhus

89/20
Åpent

19/4380
Lena Park – mellomrapportering juni 2020
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90/20
Åpent

20/2642
Engangstilskudd for å stimulere aktiviteten i bygg og anleggssektoren

91/20
Lukket

19/2131
Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål
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Ofl §23

Møteinnkalling
Formannskapet

09.06.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Først i møtet: Generalforsamlinger

45 min
45 min
45 min

Lundemo Bruk
Melhus Utviklingsarena AS
Vekst Melhus AS

Saksliste
PS 68/20

20/2550

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 9.6.2020

PS 69/20

17/1803

Åpent

Klage på detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23 - 144/160
OG 1692/1 Planid 2017007

PS 70/20

20/845

Åpent

225/1 Klage på avslag dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt

PS 71/20

17/5297

Åpent

"Detaljregulering Furuhaugen", plan-id 2018002 - 1. gangs behandling

PS 72/20

18/3070

Åpent

Detaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 1. gangs behandling

PS 73/20

20/2538

Åpent

Tertialrapport 1/2020

PS 74/20

19/5406

Åpent

Tilskudd - støtte - Våren 2020 etter Formannskapets bestemmelse

Melhus kommune, 03.06.2020
Jorid Oliv Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

26.05.2020

Kommunestyresalen Melhus rådhus/ Teams

10:00

Saksliste
PS 59/20

20/2372

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 26.5.2020

PS 60/20

20/845

Åpent

225/1 Klage på avslag dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt

PS 62/20

16/5113

Åpent

"Detaljregulering BLE1 Ler", planid 2016024 - 1. gangs behandling

PS 63/20

18/3768

Åpent

Ny 1. gangsbehandling Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147, PlanID
2018009 Planid 2018009

PS 64/20

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park

PS 65/20

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole

PS 66/20

20/1974

Åpent

Høring - Miljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024

PS 67/20

20/2031

Åpent

Tv-aksjonen 2020 - WWF, Anmodning om kommunekomite

Melhus kommune, 19.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

12.05.2020

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Orienteringer først i møtet
- Nye Veier

Tilleggssaksliste
PS 56/20

20/2123

Åpent

Samordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen)

PS 57/20

20/2131

Åpent

Orienteringssak - Planstatus

PS 58/20

20/2130

Åpent

Europan16

Melhus kommune, 07.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

278

Møteinnkalling
Formannskapet

12.05.2020

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Møtet starter med befaring jfr sak 50/20

Orienteringer i møtet
Prosjekt felles parkeringspolitikk v/ Kjartan Løvaas, planlegger
Status planarbeid v/ Simen Nakstad, planlegger

Saksliste
PS 49/20

20/2139

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 12.5.2020

PS 50/20

19/3218

Åpent

Detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 - 1. gangsbehandling PlanID
2019006

PS 51/20

17/2690

Åpent

"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010" - klagebehandling

PS 52/20

20/2001

Åpent

Utskifting av vannmålere Melhus kommune

PS 53/20

20/2104

Åpent

Reindriftskart - NIBIO Kilden kartportal

PS 54/20

20/2100

Åpent

Selvangivelse Næring 2019

PS 55/20

20/1750

Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019

Melhus kommune, 05.05.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

28.04.2020

Videomøte via Teams

10:00 -

Orienteringer i møtet
30 min
30 min

AtB mobilitetsplan v/ Janne Sollie
Informasjon fra Norec-deltakerne Julie Gorsetbakk og Amran Abdulle

Saksliste
PS 43/20

20/1972

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 28.4.2020

PS 44/20

20/579

Åpent

24/1 Klage på avslag om dispensasjon - Kommuneplanens arealdel - fradeling av 2
boligtomter

PS 45/20

19/4612

Åpent

Søknad om dispensasjon fra LNF for fradeling og oppføring av bolig på gnr/bnr 56/6

PS 46/20

20/917

Åpent

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for vesentlig terrenginngrep
på gnr/bnr 69/2

PS 47/20

20/929

Åpent

Høring - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag

PS 48/20

20/1977

Åpent

Overtakst - eiendomsskatt

Melhus kommune, 22.04.2020
Jorid O. Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalgfor helse,oppvekstog kultur

12.06.2020

Kommunestyresalen,
Melhusrådhus

09:00

Orientering
09:00- 09:30Orienteringom NAVog statusi Melhusunder i covid-19-v/leder for NAV,Ann- ChristinFredriksen
09.30–10:00 Undersøkelserrundt hjemmeundervisningen
for foresatte,eleverog ansattev/ rådgiverIngrid Sjoner

Saksliste
PS27/20

20/2603

Åpent

ReferatsakerUtvalgfor helse,oppvekstog kultursmøte 12.06.2020

PS28/20

20/2538

Åpent

Tertialrapport1/2020

PS29/20

19/4425

Åpent

Sykefraværhelseog velferd

PS30/20

20/2243

Åpent

Vurderingav grunnskoleni Melhus2019

PS31/20

20/2544

Åpent

Ledelsensgjennomganghelseog velferd 2020

PS32/20

20/2432

Åpent

Folkehelseprofil2020

PS33/20

19/4380

Åpent

LenaPark–mellomrapporteringjuni 2020

PS34/20

20/1685

Åpent

- Mobbeknapp
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PS35/20

20/1682

Åpent

Valgav ny representanttil SURosmælenog Høyeggenskole

PS36/20

20/2149

Åpent

Retningslinjerfor tildeling av kommunalesalgs-og skjenkebevillinger

PS37/20

20/1591

Åpent

Søknadom bevillingtil salgav alkoholholdigdrikkegruppe1- NettsalgLokalbryggAS

Melhuskommune,05.06.2020
Maren Grøthe
møteleder

Ann KarinViggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalg for helse, oppvekst og kultur

07.05.2020

Videomøte via Teams

09:00

Orientering
- Orientering om tiltak i forbindelse med Covid-19-epidiemien:
• Helse og velferd v/ kommunalsjef Trude Wikdahl
• Oppvekst og kultur v/ kommunalsjef Nina Hoseth

Saksliste
PS 17/20

20/2090

Åpent

Referatsaker Utvalg for helse, oppvekst og kulturs møte 07.05.2020

PS 18/20

20/1750

Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019

PS 19/20

19/4425

Åpent

Sykefravær helse og velferd

PS 20/20

19/3971

Åpent

Horg Bygdatun - nyvalg av representant

PS 21/20

20/578

Åpent

Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 - revidering

PS 22/20

20/1022

Åpent

Søknad om fast skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus

PS 23/20

20/1951

Åpent

Dagtilbud for personer med demens

PS 24/20

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park

PS 25/20

20/2055

Åpent

Kvalitetsmelding for barnehagene i Melhus - 2019
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PS 26/20

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole

Melhus kommune, 30.04.2020
Maren Grøthe
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

10.06.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Tilleggssaksliste
PS 28/20

20/2300

Åpent

Retningslinjer - Særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Melhus kommune, 08.06.2020
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

10.06.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Kl. 10.00 – 11.00 Orienteringer
E-byggesak v/ Ove Mogård, fagleder byggesak
Sti Kuhaugen v/ Guri Vik, enhetsleder Arealforvaltning
Status Gimse barneskole v/ Morten Børset, enhetsleder Bygg og eiendom

Saksliste
PS 22/20

20/2538

Åpent

Tertialrapport 1/2020

PS 23/20

20/2432

Åpent

Folkehelseprofil 2020

PS 24/20

19/4380

Åpent

Lena Park – mellomrapportering juni 2020

PS 25/20

20/2577

Åpent

Referatsaker Utvalg for teknikk og miljø 10.6.2020

PS 26/20

20/544

Åpent

Behandling av klage på avslag om utslippstillatelse gnr/bnr 186/7

PS 27/20

20/2420

Åpent

Motorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV Martin Borten

Melhus kommune, 03.06.2020
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

286

Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

20.05.2020

Melhus rådhus, Kommunestyresalen- inngang C

10:00 – 13:00

Orientering først i møtet
«Tømmerhogst» v/ Kjartan Overdal rådgiver landbruk

Saksliste
PS 18/20

20/2259

Åpent

Referatsaker
Utvalg for teknikk og miljø 20.5.2020

PS 19/20

20/1969

Åpent

Motorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV Bjørn Langland

PS 20/20

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park

PS 21/20

20/1750

Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019

Melhus kommune, 13.05.2020
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

22.04.2020

Videomøte via Teams

10:00

Orienteringer i møtet
Nye veier v/ Lars Bjørgård, utbyggingssjef Nye Veier AS
Svorksjøen Camping v/ Morten Børseth, leder Bygg og eiendom Melhus kommune

Saksliste
PS 12/20

20/1757

Åpent

Referatsaker - Utvalg for teknikk og miljø 22.4.2020

PS 13/20

20/961

Åpent

Klage på skoleskyss - Flå skole Jesper Bolland-Røe

PS 14/20

19/3215

Åpent

Klagesak - 1/21 Deling av grunneiendom - fradeling av tun

PS 15/20

19/3971

Åpent

Valg av medlemmer til tilsynsnemnder for elveforebygginger

PS 16/20

19/3055

Åpent

238/269 Vedtak om tvangsmulkt

PS 17/20

20/1375

Åpent

Motorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV Ola Norvald Skarhaug

Melhus kommune, 15.04.2020
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Budsjettkontroll pr. 20.08.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
39/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/54 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2020 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll kontrollutvalget
Saksopplysninger
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet
herved fram en økonomisk oversikt pr. 20.08.2020.

289

Ansvar: 10040

Konto
10599
10804
10805
10806
10990
11001
11151
11400
11502
11600
11951

Tjeneste: 1002

Tekst
Annen lønn og
trekkpl.godtgj.
Godtgjøring ledere
nemnder,råd, utvalg
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglit./ abonnem./tidsskr.
Kommunal bevertning
Annonsering
Konferanser
Skyss og kostgodtgjørelse
Kontingenter
Kontrollutvalget

13750 KonSek Midt-Norge IKS
14750 Revisjon Midt-Norge SA

Totalsum

Vedlegg

Funksjon: 100

Regnskap pr.
20.08.2020

206
34 526
17 040
0
7 300
0
0
1 148
12 890
5 046
9 000
87 156
165 000
798 849
1 051 005

Budsjett
2020

Til disp.

0

-206

40 615
6 089
34 605 17 565
2 000
2 000
10 888
3 588
15 359 15 359
2 488
2 488
1 191
43
27 825 14 935
1 852
-3 194
9 000
0
145 823 58 667
330 000 165 000
1 229 000 430 151
1 704 823 653 818

Kjøp av revisjonstjenester er tom. august 2020. Kjøp av sekretariatstjenester er tom.
juni 2020.
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Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
40/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/54 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme
på kr 1.801.756,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til
kommunestyret.
Vedlegg
Budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024
Saksopplysninger
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget
utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til
kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2021 i Melhus kommune.
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Ved oppsett av budsjettforslag for 2021 for kontrollutvalgets egen virksomhet, har
sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 og justert
godtgjøringen til utvalget (% av stortingsrepresentantenes lønn) jf. Reglement for
folkevalgtes arbeidsvilkår.
Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget nå består av 7 medlemmer og
avvikler inntil 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et
anslag basert på reglene i kommunens reglement, samt innspill fra kontrollutvalgets
medlemmer. Posten kontingent er medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn, satsen ble
fastsatt på årsmøte 03.06.2020.
Alle faste medlemmer har abonnement på Trønderbladet (digital) og Kommunerevisoren,
leder har i tillegg digitalt abonnement på Kommunal Rapport (vedtatt av kontrollutvalget i sak
29/19).
Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i
kommunen.
I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Det er lagt inn en økning på ca. 3 prosent per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må
vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 40/17 å gå inn som eier i det nye
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sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2021 på møte den
21.04.2020. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 39/17 å gå inn som eier i det nye
revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet.
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er basert på årsmøtets budsjettvedtak 21.04.2020.
Budsjett 2021
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 1.801.756,- som er en økning på kr. 96.933,- fra 2020.
Spesifisert budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 følger med som vedlegg til
saken.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.801.756,- for kontrollutvalget
for 2021, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
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Vedlegg

Budsjett
Budsjett
Tekst
2021
2020
Godtgjøring leder/nestleder
40 903
40 615
Møtegodtgjørelse
47 712
34 605
Tapt arb.fortj.
26 000
2 000
Arbeidsgiveravgift
16 160
10 888
Faglit./tidsskrift
23 081
15 359
Kommunal bevertning
2 500
2 488
Annonsering
2 400
1 191
Opplæring/kurs
35 000
27 825
Skyss- og kostgodtgj.
5 000
1 852
Kontingenter
9 000
9 000
Kontrollutvalget
207 756
145 823
13750 Revisjon Midt-Norge SA *
1 254 000 1 229 000
13750 Konsek Trøndelag IKS
340 000
330 000
Totalsum
1 801 756 1 704 823
* Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av
Konto
10804
10805
10806
10990
11001
11151
11400
11500
11600
11951

Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte høsten 2020.

Økonomiplanen for perioden 2021 – 2024:
Vedtatt
Budsjettbudsjett for
forslag
Anslag for Anslag for Anslag for
2020
2021
2022
2023
2024
Kontrollutvalget
145 823
207 756
213 988
220 408
227 050
Sekretariat
330 000
340 000
350 000
360 500
371 000
Revisjon
1 229 000
1 254 000 1 280 000 1 306 000
1 333 000
Sum driftsutgifter
1 704 823
1 801 756 1 843 988 1 886 908
1 931 020
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saknr
41/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/355 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2019
Melding om politisk vedtak - Sak fra Kontrollutvalget - Lena park
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
Svar fra KMD på spørsmål om tolkningen av kommuneloven §23-5
Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Regner på kostnadene ved utenforskap
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2019.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 41/20 (møte 23.06.2020)
3. Fjernmøteforskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.
4. Hvilke saker skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i ?
5. En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i planutvalg og
kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Når blir en eiendomsmekler
inhabil?
6. Kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for utvalget, eller
bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
7. Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
8. Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?
9. Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenforregnskapet prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i
forebygging.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.
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Konsek Trøndelag IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Melding om politisk vedtak - Sak fra Kontrollutvalget - Lena park
Viser til brev datert 3.6.2020, ref 20/220-9.
Kommunestyret har i møte 23.06.2020, sak 41/20, fattet følgende vedtak:
Kommunestyret vedtok i 17.12.19 ønske om bredere involvering av råd og utvalg i forbindelse med prosjekt Lena
Park, sak 110/19, slik Formannskapet også fattet vedtak om 10.12.19.
Medvirkningen har etter dette vært god. Det er i tillegg opprettet en parallell sak kalt «mellomrapportering» for å
følge opp KST vedtaket av 17.12.19.
Kommunestyret var kjent med rådets innstilling i orienteringssak fra 14.10.19, og dette var lagt ved behandlingen
av saken. Dette påvirket ikke utfallet i saken.
Kontrollutvalget tar ikke stilling til gyldigheten av vedtaket i sin saksutredning.
Kommunestyret anser at rådmannen har fulgt opp vårt vedtak i sak 110/19 om tilstrekkelig involvering og at det
ikke er behov for lovlighetskontroll.

Dette til informasjon.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
Norges kommunerevisorforbund 29.06.2020

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at
kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.
På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i
begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en midlertidig forskrift som
skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har
en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.
Landet har begynt å åpne opp, og det kan nå være forsamlinger på inntil 200 personer
forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte organer igjen kan
ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener departementet at
den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig for at kommunene
og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv om forskriften ikke
forlenges.
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig alle organer, også
kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener
unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke
forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør
mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften
skal gjeninnføres.
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød
kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 2020 nr. 278.
Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020,
forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.
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Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2919-3

4. august 2020

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende
tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen
innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker
som gjelder
- valg av revisjonsordning og revisor,
- valg av sekretariat for kontrollutvalget,
- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller
- årsmeldinger for kontrollutvalget.
Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter
bestemmelsen.
Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres.
Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i
Generelle kommentarer
Det framgår av kommuneloven § 23-5 at
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget,
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget
behandler saken.
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En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren
skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal
oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal
oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.
Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som
at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal
rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til
gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer
rapporteringer til kommunestyret.
Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges
kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018)
side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan
indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for
kommunedirektøren inntrer.
Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker
formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal
kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret.
Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter §
23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter
forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om
gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av
forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom
regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller
fulgt opp.
Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige
holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i
saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense
kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville
kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen.
Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring
av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop.
46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed
også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la
departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6
andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet
av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at
kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første
setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil
si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal
oversendes.
Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal
oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for
eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken
skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når
det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om
kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet
viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at
en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet
se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den.
Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget
Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og
revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd
at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal
gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av
kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av
revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke
være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at
kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler
denne typen saker.
Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være
uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å
føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig
oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir
iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter
departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget.
Budsjettforslag for kontrollarbeidet
Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette
ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første
setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor
argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet
for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens
administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren
ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.
Årsmeldinger for kontrollutvalget
Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som
skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av
årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av
kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene
over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA.
Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at
kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om
hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til
grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal
gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for
kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7.
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Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Signe Bechmann
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kommunal Rapport 15.06.2020

Når blir en eiendomsmekler inhabil?
SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i
planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma
vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig
bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis
søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe
eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha
interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil
åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som
mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han
er habil.
I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse
av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes
konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil?
Det hadde vært interessant med noen vurderinger av dette spørsmålet.
SVAR: Avgjørende for habiliteten er etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om
meklervirksomheten skal anses som «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet». Dette må vurderes fra sak til sak, og her skal det «legges vekt på om
«avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til».
For en mekler som driver virksomhet i en kommune, vil en rekke ulike typer kommunale
vedtak, f.eks. i saker om reguleringsplaner, tillatelser til fradeling og bygging, tilførselsveier,
skole og barnehage, kunne ha stor betydning for etterspørsel etter hennes tjenester i
området og dermed for inntektene fra virksomheten. Men som alminnelig regel vil slike
forhold ikke gjøre henne inhabil. Så lenge det er tale om vedtak som angår et større antall
eiendommer, og ikke bare én bestemt eiendom eller ett bestemt byggeprosjekt som
meglerfirmaet er engasjert i, vil muligheten for gevinst ved slike kommunale vedtak ikke
anses som «særegne forhold» eller «særlig fordel» for henne etter denne bestemmelsen.
Men hvis det er tydelig at vedtaket vil kunne få ikke uvesentlig økonomisk betydning for
virksomheten, bør hun uansett be om å få sin habilitet vurdert før den politiske
saksbehandlingen begynner, også der det i og for seg synes rimelig opplagt at dette ikke er
nok til å gjøre henne inhabil. Og om ikke gjør det, bør kommunedirektøren sørge for at det
blir gjort.
På samme måte vil en mekler som er involvert i overdragelse av en eiendom, være inhabil
når det tas stilling søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom som skal avgjøres av
kommunen (se konsesjonsloven § 9), om til det skal legges vekt på – og dermed gis føringer
for – prisen på eiendommen ved konsesjonsvurderingen. Hun vil derimot ikke være inhabil i
mer generell debatt om hvordan kommunen bør vurdere slike spørsmål, eller ved
avgjørelsen av disse ved overdragelser som hun ikke selv har noe direkte interesse i. Den
interesse hun måtte ha i kommunens generelle linje i slike spørsmål, er ikke direkte og
konkret nok til at vi kan si at det er tale om «særegne forhold» etter § 6.
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Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Kommunal Rapport 17.08.2020

Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget?
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har
kommunedirektøren rett til å uttale seg?
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4.
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte
på de rapporter som er omtalt i første setning.
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg,
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i
utvalget og legge fram sitt syn.
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale
seg.
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner
nødvendig.
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse
fra dem – når dette anses «nødvendig».
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget.
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor
kommunestyret eller fylkestinget.

305

Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra
politikerne
Kommunal Rapport 29.06.2020

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til
behandling?
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en
muntlig orientering av etatssjefen.
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal
behandle saken?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken –
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i
innkallingen, se § 11–3 første setning.
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning.
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning.
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for
saken til dette.
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse,
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke
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vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av
forholdet.
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken.
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for
behandlingen av en konkret sak».
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn,
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og
administrasjon.
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Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Kommunal Rapport 10.08.2020

Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med
fratreden?
SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av
offentlighetsloven?
SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i
saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med
heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er
komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld
ansvarsområdet eller verksemda til organet».
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er
et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed
ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som
inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold
av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold.
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Regner på kostnadene ved utenforskap
Kommunal Rapport 30.06.2020

Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor.
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg.
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og
arbeid.
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole.
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det
finnes flere varianter.
Stor interesse
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til
søknader.
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og
flere går av stabelen til høsten.
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS'
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering.
Utsatte barn og unge
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er
prioritert:
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre.
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk
sosialhjelp.
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid.
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet.
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri.
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst.
• Barn diagnostisert med atferdsvansker.
Utgangspunkt for dialog
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer.
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– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for
samfunnet, sier Tangen.
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å
samle ressursene mot de individene som trenger det.
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og
politikkutforming, sier Tangen.
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje
flere tiår senere.
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen.
Nyttig verktøy i Søndre Land
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen.
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken.
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra
uføretrygd til kriminalitet.
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det?
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener
Skogbakken.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/355 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
42/20

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/355 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2020, godkjennes.
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Saknr
43/20

