Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

20/474

Møtedato/tid:

30.11.2020 kl. 09:00

Møtested:

Verdal rådhus, kommunestyresalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Alle må forholde seg til smittevernreglene (avstand, ingen håndhilsning – og være hjemme
om du er syk). Møtet kan på kort varsel bli på Teams – hvis smittesituasjonen i Verdal endrer
seg.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 23.11.2020

Ove Morten Haugan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
45/20
46/20
47/20
48/20
49/20
50/20
51/20

Sakstittel
Referatsaker 30. november 2020
Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Fastlegetjenesten
Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging
Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Budsjett 2021
økonomiplan 2021-2024 - Utfordringsbildet
Forvaltningsrevisjon: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk - Igangsetting
Årsplan 2021
Godkjenning av møteprotokoll 30.november 2020

Referatsaker 30. november 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
45/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/57 - 7
Forslag til vedtak
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
FKT Medlemsinfo november 2020
Møteprotokoll 26.10.2020 - signert
Protokoll - Konsek Rep.skapets møte 26.10.2020
Sakliste 26 november
Forvaltningsrevisjon og metodevalg
Er Verdal kommunes praksis i møte med pårørende i tråd med god forvaltningspraksis?
Svar på henvendelse til kontrollutvlaget
Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Saksopplysninger
Følgende saker vil bli presentert i møtet:
1. FKT: Medlemsinformasjon november 2020
2. Revisjon Midt-Norge: Møteprotokoll 26.10.2020
3. Konsek Trøndelag IKS: Møteprotokoll 26.10.2020
4. Innherred Renovasjon: Sakliste 26. november 2021, representantskapet
5. Forvaltningsrevisjon og metodevalg - presentasjon fra Konsek sitt webinar
6. Henvendelse til kontrollutvalget av 6. november 2020: Er Verdal kommunes praksis
i møte med pårørende i tråd med god forvaltningspraksis?
7. Svar på henvendelse til kontrollutvalget
8. Kommunal rapport: Innsynsrett gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
9. Sak i AMU 30/11 - gjelder avviksrapportering (ettersendes)
10.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Medlemsinformasjon november 2020

Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om
opplegg og innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid,
spørsmål og diskusjon.
Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid19 smitte. For at flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av
foredragene. Opptakene finner du på hjemmesiden.
«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar
Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere
henvendelser fra mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og
ledere for revisjonen og er et samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund
(NKRF).
Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Samlinger og konferanser våren 2021:
Noter deg dato og sted:
Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund
Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen

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

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Veiledere
Mal for Internkontroll i sekretariatene
Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i
dokumentet.
Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere
i et felles prosjekt for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidet med veilederen er i sluttfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet
15. desember. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren
2021. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere
informasjon om det.
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kontrollutvalgsboken
Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018.
Utredningsleder Erland Aamodt opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at
departementet håper å kunne starte opp arbeide med ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i
prosessen.
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å
komme med innspill til prosessen.
Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.
Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt
sin beretning?
Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt
revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen
og avgi en ny. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake
revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?
Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere
kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.
Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?
Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar
digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til
hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et
alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.
Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar»
(krever pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Annet faglig påfyll
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon
om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av
styremedlemmene deltok digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet
er vedlagt, du finner den også på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste
styremøte 15.desember, og det møtet blir heldigitalt.
Nye medlemmer
Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.

Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook
De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få
tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer.
Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

MØTEPROTOKOLL
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA
Mandag 26.10.2020, Teams kl 13:45-15:00
Åpning av møtet:
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering
av oppmøte ble godkjent.
Som følge av endringer i smittesituasjonen i samfunnet, ble årsmøtet vedtatt gjennomført elektronisk
istedenfor ved fysisk oppmøte. Det ble redegjort for dette.
Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.

Følgende møtte;
Medlem

Representant

Bindal kommune

Britt Helstad

Brønnøy kommune

Rune Moe

Flatanger kommune

Olav Jørgen Bjørkås

Frosta kommune

Frode Revhaug

Frøya kommune
Grane kommune

Vararepresentant

Knut Arne Strømøy
Ellen Schjølberg

Grong kommune

Erlend Fiskum

Hattfjelldal kommune

Harald Lie

Heim kommune

Geir Rostad

Herøy kommune

Einar Martin Nordnes

Hitra kommune

Bjørg Reitan Bjørgvik

Holtålen kommune

Arve Hitterdal

Høylandet kommune

Jo Arne Kjøglum

Inderøy kommune

Jonny Melting

Indre Fosen kommune

Bjørnar Buhaug

Leirfjord kommune

Ivan Haugland (fram til kl 14:38)

Leka kommune

Mari-Anne Hoff

Levanger kommune

Jostein Trøite

Lierne kommune

Bente Estil

Malvik kommune

Jahn Harry Kristiansen

Melhus kommune

Jorid Jagtøyen

Meråker kommune

Kjersti Kjenes

Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen

Namsos kommune
Namsskogan kommune

Kjersti Tommelstad
Stian Brekkvassmo

Nærøysund kommune

Terje Settenøy

Oppdal kommune

Elisabeth Hals

Orkland kommune

Knut Even Wormdal

Os kommune

Runa Finborud
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Osen kommune

John Einar Høvik

Overhalla kommune

Per Olav Tyldum

Rennebu kommune

Ola Øie (fram til kl 14:52)

Røros kommune

Isak Veierud Busch

Røyrvik kommune

Hans Oskar Devik

Selbu kommune

Tanja Fuglem

Skaun kommune

Gunn Iversen Stokke

Steinkjer kommune

Stein Erik Aalberg

Stjørdal kommune

Nelly Anita Lian

Sømna kommune

Hans G.Holand (fram til kl 14:44)

Tolga kommune

Knut Sagbakken

Træna kommune

Jan Helge Andersen

Trøndelag fylkeskommune

Steinar Aspli

Tydal kommune

Jens Arne Kvello

Vefsn kommune

Magnus Myrvoll

Verdal kommune
Vevelstad kommune

Anne Grete Valbekmo
Lillian Solvang

Åfjord kommune

Fullmakt:
Alvdal kommune
Folldal kommune
Forfall:
Alvdal kommune
Folldal kommune

Møtte ikke:
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Snåsa kommune
Vega kommune
Ørland kommune

Einar Eian

Isak Busch Røros kommune
Knut Sagbakken Tolga kommune

Mona Murud
Kristin Langtjernet

Peter Talseth
John-Erik Skjellnes Johansen
Arne Einar Bardal
Andre Møller
Finn Olav Odde

Leif Langodden
Egil Eide

Hanne Benedikte Wiig
Nils Olav Jenssen
Rolf Sturla Velde
Hilde Sprækenhus
Ogne Undertun

Årsmøtet hadde 47 medlemmer med 111 stemmer av 122.

For øvrig deltok i møtet;
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Styret:

Hans S.U. Wendelbo
Eva Lundemo Fosmo
Oddvar Fossum
Arve Gausen

styreleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansattes representant)

Administrasjon:

Arnt Robert Haugan
Unni Romstad

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
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Saksliste:
SAK 08/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 29.06.2020, saksliste ble sendt kommunene den
28.09.2020 og møtebok den 12.10.2020.

Vedtak:
Innkallingen godkjennes

SAK 09/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Forslag fremmet i møtet:
Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Knut Sagbakken
Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtatt.
SAK 10/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.
Vedtak:
Sakslisten godkjennes
SAK 11/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER
Vedtak:
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.
 Behandling i årsmøte 26.10.2020

Saker nevnt fra styreleder:
• Selskapets økonomi, fondsbeholdning og honorar til eierkommunene
• Effekter av sammenslåingsprosesser, rasjonell og effektiv produksjon med god
kvalitet
• Viktigheten av at eiere framsnakker og stiller krav til selskapet
• Koronapandemien og hvordan denne påvirker reisemønsteret i selskapet
• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen
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Daglig leder orienterte kort om:
• Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA
▪ Har deltatt i benchmarking i regi av NKRF; der selskapet ligger under kommunens
gjennomsnittlige kostnader til revisjonsberetning og forvaltningsrevisjon, målt i
forhold til inntekter
▪ Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner; gjennom oppdrag som
gjesteforelesere og å tilby studenter praksisplass
▪ Bidrar til faglig utvikling ved å ha lederverv i to av fire fagkomiteer i NKRF
▪ Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Atea
▪ Sertifisering som Miljøfyrtårn
• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til
eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har
• Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en
god måte

SAK 12/20 VALG TIL STYRET
Styremedlemmer velges for 2 år
Vedtak:
Som styremedlemmer velges:
-

Elin Rodum Agdestein
Anne Birgitte Sklett
Oddvar Fossum

Som varamedlem nr.1 velges: Odd Langvatn (Vefsn)
Som varamedlem nr.3 velges: John Lernes (Hitra)
Som leder velges: Hans S.U Wendelbo (Røros)
Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer)

SAK 13/20 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:
Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsen.
Godtgjørelse vedtatt av årsmøtet 07.10.2019 videreføres

SAK 14/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021
Vedtak:
Årsmøtet vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 26.10.2020

S i d e 5|6

Jan H Andersen

Knut Sagbakken

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene
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Møteprotokoll - Representantskapet
Arkivsak:

20/416

Møtedato/tid:

26.10.2020 kl 11:00 – 11:25

Møtested:

Fjernmøte via Microsoft Teams

Deltakere:
Olav Jørgen Bjørkås
Frode Revhaug
Knut Arne Strømøy (vara)
Borgny Grande
Roar Sørensen (vara)
Bjørg Reitan Bjørgvik
Jo Arne Kjøglum (vara)
Jonny Melting (vara)
Elisabeth Helmersen
Jostein Trøite (vara)
Bente Estil
Jahn Harry Kristiansen
Stine Estensatad (vara)
Kjersti Kjenes
Sivert Moen
Kjersti Tommelstad (vara)
Stian Brekkvassmo
Are Hilstad
Per Olav Tyldum
Hans Oskar Devik
Tanja Fuglem
Gunn Iversen Stokke
Rolf Sturla Velde (vara)
Stein Erik Aalberg (vara)
Nelly Anita Lian
Steinar Aspli
Jens Arne Kvello
Anne Grete Valbekmo (vara)

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune

Forfall:
Kristin Furunes Strømskag
Oda Marie S. Stølen
Hege Nordheim-Viken
Ida Stuberg
Anita Ravlo Sand
Jorid Jagtøyen
Arnhild Holstad
Arnt Einar Bardal
Anne Berit Lein
Pål Sverre Fikse

Frøya kommune
Heim kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Levanger kommune
Melhus kommune
Namsos kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Verdal kommune

Ikke møtt:
Nelly Anita Lian
Jens Arne Kvello

Stjørdal kommune
Tydal kommune

Andre:
Randi Dille, styrets leder
Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, referent

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
26 av 28 eierkommuner til stede, 92,39 % av stemmene i selskapet er representert.
Kjersti Tommelstad, Namsos kommune og Knut Arne Strømøy, Frøya kommune ble valgt til
å underskrive protokollen.

Sakliste:
Saksnr.
08/20

Saktittel
Utkast til ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag

Sak 08/20 Utkast til ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
26.10.2020

Saknr
08/20

Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram for
representantskapet med denne innstillingen:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag,
gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av
innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver
og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Behandling:
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om Fosen kommunenes inntreden i selskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag,
gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av
innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant
hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Møteprotokollen er godkjent elektronisk jf. Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og
IKS-loven (ikrafttredelse 23.10.2020) § 2. Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Kjersti Tommelstad
Namsos kommune

Knut Arne Strømøy
Frøya kommune

Forvaltningsrevisjon og metodevalg
Om ulike metoder i forvaltningsrevisjon og forholdet
mellom spørsmålsformulering og metodevalg.

Arild Blekesaune
Professor i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Hva er kontrollutvalgets oppgaver?
• Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for
demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved
kommunens virksomhet.
• Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen
følger regelverket, og at virksomheten er målrettet,
effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.
• Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak
følges opp.
• En av hovedoppgavene for kontrollutvalgene blir ut fra
dette å bestille forvaltningsrevisjonsrapporter, der
man gjennomgår ulike virksomhetsområder i kommunen.
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Hva er en forvaltningsrevisjon?
• I kommuneloven er forvaltningsrevisjon definert som en
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.
• For å sikre at man bruker knappe kontrollressurser på de
forvaltningsrevisjonene som gir størst nytte, bør
kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i risiko- og
vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet
og eventuelle mistanker om uetisk atferd.
• Planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal
formelt vedtas av kommunestyret.
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Forvaltningsrevisjonen kan bare gi
svar på det vi spør om!
(Kilde: Kontrollutvalgsboka, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2.
utgave. KMD 2015)

• Kontrollutvalget må derfor bruke tid både på forarbeidet
før bestillingsprosessen og på selve formuleringen av
oppdraget slik at de får formidlet en tydelig bestilling til
forvaltningsrevisor.
• Revisor vil da kunne vurdere til kontrollutvalgets
bestilling, og vurdere bestillingen i forhold
til gjennomførbarhet, uavhengighet og revisors
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter.
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De ulike trinnene i en forvaltningsrevisjon
1. Potensielle problemer som
bl.a. er formulert i risiko- og
vesentlighetsvurderingene
Kontrollutvalgets
oppgave

2. Presis problemstilling
Forvaltningsrevisors
oppgaver

3. Strategi, design
4. Datainnsamling

5. Dataanalyse

Dages tema
Potensielt problem:
Er det mulig for
forvaltningsrevisor å
besvare de
problemstillingene
som ligger i
kontrollutvalgets
bestilling?

6. Rapportering
5

Hvordan
kommer vi
fram til en
presis og
forskbar
problemformulering?

Uklare ideer om
problemer og
potensiell risiko

Hva vet
vi om
emnet
fra før?

Hvilke
risikoer
ser vi for
oss?
Hva er
formålet
med
revisjonen
?

I hvilken grad klarer vi å komme fram til en presis problemstilling?
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Problemstillingen kan formuleres
med ulik grad av presisjon
• Tema
– Forbyggende arbeid for barn og unge – kultur og fritid (Melhus
kommune, desember 2011)

• Spørsmål
– Klarer kulturskolen i Melhus å tilby de ønskene som
etterspørres?

• Hypotese
– Det er liten sammenheng mellom det totale antallet
kulturaktiviteter i Melhus og de aktivistene som blir registrert i
Telemarkforsknings rangering av norske kulturkommuner
(Norsk kulturindeks).
– Mange av de kommunale kulturtilbudene i Melhus blir ikke
registrert i søkbare registre.
– Mye av den kulturelle aktiviteten blant interesseorganisasjoner
og foreninger i Melhus blir ikke registrert i søkbare registre.
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Kontrollutvalget formulerer målet med
undersøkelsen, og forvaltningsrevisor velger så
forskningsmetoder ut fra denne formuleringen
• Mål om å avdekke mulige problemer
– Brukes når vi ønsker å utrede et tema der vi har svært lite kunnskap.

– Krever et utforskende (eksplorerende) design der ny kunnskap gradvis
«nøstes» opp.
– Eksempel: Gjengdannelse blant uorganisert ungdom i kommunen.

• Beskrivende mål
– Underbygge og dokumentere områder der vi mangler kunnskap
– Her kan revisor bruke strukturerte spørreskjema (kvantitative metoder) hvis
bestillingen er så presis at de vet hva de skal spørre om, eller mer åpne
intervjuer (kvalitative metoder) hvis det fortsatt er uklart hva de bør spørre om.
– Eksempel: Hvilke ungdomsgrupper faller utenfor de organiserte fritidstilbudene
i kommunen?

• Forklarende mål
– Drøfte holdbarheten til ulike årsaksforklaringer bak et problemområde
– Her må bestillingen ha klare spørsmål som kan besvares, eller prøvbare
hypoteser (påstander) som er enten kan bekreftes (verifiseres) eller avvises
(falsifiseres).
– Her kan revisor bruke både kvalitative og kvantitative metoder.
– Eksempel: Klarer kulturskolen å tilby attraktive aktiviteter til nyankomne unge
flykninger?
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Så det er problemstillingen som avgjør
hvilken metode som må brukes
• Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper
metoder, kvalitative og kvantitative.
• Hvis vi for eksempel ønsker å få innblikk i om
samhandlingsreformen har ført til bedre samordning
mellom helsetjenester, sosialomsorg og eldreomsorg i en
kommune, så kan det være tilstrekkelig å gjennomføre
noen få kvalitative intervjuer med sentrale aktører i de
ulike sektorene.
• Hvis vi i tillegg ønsker å vite hva innbyggerne i
kommunen mener om samhandlingsreformen så bør det
gjennomføres en stor kvantitativ spørreskjemaundersøkelse og kjøres statistiske analyser av det
innsamlede materialet.
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To metodetilnærminger som kan bli brukt
i en forvaltningsrevisjon
Kvantitativ
tilnærming
Data som tallfestes i
en datamatrise
Datainnsamling:
Spørreundersøkelser, registerdata
Analyse:
Statistisk (telle/måle)

Kvalitativ
tilnærming
Data som tekst

Datainnsamling:
Feltobservasjon, samtaleintervju,
dokumenter
Analyse:
Hermeneutisk (tolke)

I forvaltningsrevisjon brukes begge disse
metodetilnærmingene og de kombineres ofte
10

Eksempel på en god bestilling fra
Time kommune til Rogaland Revisjon
(Kilde: Integrering av flyktningar. Forvaltningsrevisjon, Time kommune 2020)
Bestilling:
Kontrollutvalet i Time kommune
bestilte 25.11.2019 ein
forvaltningsrevisjon om
integrering av flyktningar.
Føremål:
Føremålet med prosjektet har
vore å vurdere korleis Time
kommune arbeidar med
integrering av flyktningar.

Problemstillingar:
• Korleis fungerer og kva resultat gir
kommunens arbeid med integrering av
flyktningar?
• Kva overordna mål/planer har kommunen
for integrering av flyktningar, og korleis legg
desse føringar på arbeidet som vert gjort i
kommunen? Blir flyktningane integrert?
• Kva språkopplæring og kva
utdanningstilbod får flyktningane? Lærer
flyktningane språket i løpet av
introduksjonsprogrammet?
• Korleis arbeider kommunen for at
flyktningane skal verte økonomisk
sjølvstendige og korleis lukkast ein med dette
arbeidet?
• I kva grad kjem flyktningane seg ut i jobb
11
etter fullført opplæring?

Verdal kommune.
Kontrollutvalget
Verdal 06.11.20

Er Verdal kommunes praksis i møte med pårørende i tråd med god
forvaltningspraksis?
1.Pårørende mottar ikke referat fra møtene.
Viser til møte på Rådhuset 10.juni med kommunalsjef Anne-Kari Haugdal, pårørende T.E og O.E med
rådgivere E.K. og S. Aa. De pårørende mottok aldri noe referat fra møtet.
Viser til møte 18.juni med kommunalsjef Anne-Kari Haugdal, pårørende T.E. og O.E. med rådgiver E.K.
De pårørende mottok ikke referat fra møtet.
2.Pårørende mottar ikke svar på brev eller på protest.
I brev av 04.05 blir pårørende gitt forhåndsvarsel om oppsigelse av leiekontrakt i omsorgsbolig i
Gamle Ferjevei 2H.
Pårørende protesterer i brev av 13.05 til Forvaltningskontoret på denne utkastelsen og informerer at
pårørende vil bringe en utkastelse inn for Husleietvistutvalget i kommunen dersom kommunen
fastholder utkastelse. Forvaltningskontoret sender ut oppsigelse datert 27.05 der de sier at
innsigelsene er gjennomgått og vurdert.
I brev av 10.juni til Verdal kommune, ved Tony Grägg, Forvaltningskontoret, protesterer de
pårørende på oppsigelsen av leiekontrakten. Dette brevet blir ikke besvart.
I nytt brev av 23.06 til Verdal kommune, ved leder Tony Grägg, forvaltningskontoret, gjentas
protesten og det informeres at saken er sendt Husleietvistutvalget i Trondheim. Dette brevet
besvares ikke.
Oppsigelsen av leiekontrakten og utkastelsen av den demente er satt til 1.sept. (Husleielovens krav
om 3 mnd.) 17.08.20 innvilges pasienten langtidsplass, men settes på venteliste.
Når det gjenstår kun dager før utkastelse får pasienten langtidsplass på sykehjem.
De pårørende er ikke kjent med om Verdal kommune noensinne sendte saken videre til
Husleietvistutvalget i Trondheim, eller om de bare overså saken.

Ressursgruppe for rett til verdig eldreomsorg.
Stein Aamdal

Vår saksbehandler: Liv Tronstad, tlf. 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/376-8
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 16.11.2020

Stein Aamdal

Svar på henvendelse til kontrollutvalget
Viser til deres henvendelse til kontrollutvalget i Verdal kommune av 6. november 2020 - Er
Verdal kommunes praksis i møte med pårørende i tråd med god forvaltningspraksis?
Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan som fører kontroll med forvaltningen, og er ikke
et klageorgan, og behandler ikke enkeltsaker.
Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er
truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med
hjemmel i delegert myndighet.
Kontrollutvalget er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller
revisor.
Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn
under kontrollutvalgets ansvarsområde og om det kan og vil prioritere saken, og på hvilken
måte.
Kontrollutvalget vil få deres henvendelse lagt frem for seg i møte den 30.11.2020.
Dette til deres orientering.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Liv Tronstad
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kommunal Rapport 20.10.2020

Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
SPØRSMÅL: En sak om sykefraværet i kommunen er satt opp til behandling i
arbeidsmiljøutvalget. Er saksdokumentene til dette utvalget offentlige?
SVAR: Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7.
Det er ikke er et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–1 eller ett av de kollegiale
organene der reglene for slike gjelder etter § 5–2. Det er heller ikke et organ for kommunen
etter forvaltningsloven, underlagt kommunestyret, men et samarbeids- og tilsynsorgan med
representasjon fra kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte i kommunen.
– Men bestemmelsene i kommuneloven og offentleglova gjelder for kommunens egen
behandling av saker i dette utvalget og for dokumenter i tilknytning til disse sakene. Dette må
da gjelde alle dokumenter som kommunen eller kommunens representanter i utvalget mottar
eller sender i tilknytning til arbeidet der. Innsynsretten gjelder fra kommunen eller den som
representerer den mottar eller sender dokumentet. Da blir de en del av kommunens
sakspapirer.

Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren Fastlegetjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
46/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/229 - 8
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er blitt kjent med at det er mangel på fastleger i kommunen, og at to
fastleger nylig har sagt opp sine stillinger.
I kontrollutvalgets møte 30. oktober kom det opp et ønske fra medlemmene om å få en
orientering fra kommunedirektør på status for fastlegetjenesten i kommunen.
Fastlegetjenesten står på sakskartet til både formannskapet og kommunestyret nå i
november. Kontrollutvalget ønsker også å bli oppdatert på dette.

Vurdering
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om fastlegetjenesten i kommunen. Så
fremt kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet, anbefales det kontrollutvalget å ta
informasjonen fra kommunedirektøren til orientering

Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
47/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/99 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen fra konstituert kommunedirektøren til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret.
Forvaltningsrevisjonsrapport - Vold og trusler i skolen ble behandlet av kommunestyret
den 25. november 2019 - sak 105/19 med følgende vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig
opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det
foreligger en felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke
risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig
opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.
5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et
tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i
henhold til lov og forskrift.
6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen
utgangen av 2020.
7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
8. Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne
saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse,
innen utgangen av 2020

Link til kommunestyrets møte 25. november 2019, se sak 105/19:
https://www.verdal.kommune.no/Politikk/2019-2023-Kommunestyret/20191125/

Kommunedirektøren er bedt om å møte i kontrollutvalget og gi en tilbakemelding på saken.

Vurdering
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret.
Tilbakerapportering til kommunestyret kan normalt gjøres gjennom kontrollutvalgets
årsrapport, men i helt spesielle tilfeller som egen sak.
Kontrollutvalget må vurdere om kommunedirektørens tilbakerapportering svarer ut
kommunestyrets vedtak, og om oppfølgingen av saken med dette kan avsluttes fra
kontrollutvalgets side.

Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Budsjett
2021 økonomiplan 2021-2024 - Utfordringsbildet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
48/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/229 - 9
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksopplysninger
Kommunedirektøren har den 17. november lagt frem forslag til budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024. Dette kan leses på kommunens nettside. Saken skal behandles i
formannskapet 26. november. Formannskapets budsjettinnstilling skal ligge til offentlig
ettersyn i minimum to uker før det behandles i kommunestyret den 14. desember.
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om sitt forslag til budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024, og utfordringsbildet kommunedirektøren ser.
Vurdering
Denne saken er ment som en orientering fra kommunedirektøren til kontrollutvalget på de
utfordringer som ligger i forslaget til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Det er lagt
opp til at kontrollutvalget kan ta denne saken til orientering.

Forvaltningsrevisjon: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk Igangsetting
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
49/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/462 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber revisor sette i gang forvaltningsrevisjonsprosjektet
2. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet fokuserer på temaet:
·
Med følgende problemstillinger:
·
3. Endelig prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i nest møte.

Vedlegg
Notat vedrørende bestilling av forvaltningsrevisjon
Oppdragsbekreftelse
Saksopplysninger
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 45/20 i møte 25.05.2020.
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 42/20:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men
ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt
nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte

Revisjon Midt-Norge SA bekreftet oppdraget i brev av 16. november.
Kontrollutvalget har i utgangspunktet bedt om en prosjektplan til dette møtet. Revisor fant det
veldig krevende og utarbeide en prosjektplan når kontrollutvalget ikke tidligere har diskutert
noe nærmere om fokus og innhold i prosjektet. Revisor har derfor utarbeidet et notat som
kan danne grunnlag for en diskusjon om mulig innretning og vinkling på prosjektet.
Notatet tar for seg fem ulike tema som revisor har vurdert, og inkludert de problemstillinger
som vurderes som gjennomførbare fra forvaltningsrevisjonsplanen. I notatet drøftes de ulike
temaene og muligheten for å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor disse.
I utarbeidelsen av en prosjektplan vil det kunne skisseres flere problemstillinger/
delproblemstillinger innenfor aktuelt tema som ikke kommer frem her. Det som allerede er
tatt opp er:
Arbeidsgiverpolitikk
· I hvilken grad har målsettingen i den nye arbeidsgiverpolitikken nådd ut til de

ansatte?

Omstilling og effektivisering
· I hvilken grad engasjeres ansatte i omstillingsprosessene?
· For å tilpasse organisasjonen de økonomiske rammene, i hvilken grad klarer
virksomhetene å effektivisere seg?

HMS
·
·

I hvilken grad sørger kommunen for at det utføres systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid?
I hvilken grad sikrer kommunen at ledere i egen organisasjon har
kompetanse til å ivareta sitt HMS-ansvar?

IA og sykefravær
· I hvilken grad har kommunen tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers
forpliktelser iht. IA-avtale?
· I hvilken grad når kommunen de mål som er satt for å redusere
sykefraværet i utvalgte enheter?

Etikk og varsling
· Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte?
· Har kommunen fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en
god ytringskultur og muligheten for varsling?

For å få gjennomført gode forvaltningsrevisjoner er det viktig at kontrollutvalget er så presise
som mulig på hva de ønsker å finne ut gjennom prosjektet. Dette vil så bli lagt til grunn i
prosjektplanen. Prosjektplanen vil også ta for seg bl.a. hvordan prosjektet er tenkt avgrenset,
kilder til revisjonskriterier, metoder for innsamling av data, timeforbruk og leveringstidspunkt.
Normalt vil en forvaltningsrevisjon omfatte rundt 300 timer, avhengig av omfang og
kompleksitet. Ut fra sekretærs vurdering er det ønskelig at rapporten blir levert
kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2021.

Vurdering
Mottatt notat vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget får da mulighet til å
komme med innspill og forslag til problemstillinger til endelig prosjektplan.
For at revisor skal komme i gang med prosjektet så snart som mulig kan kontrollutvalget gi
sekretær fullmakt til å godkjenne prosjektplanen på grunnlag av det som kommer frem i
møtet. Kontrollutvalget kan stadfester den i sitt første møte i 2021. Skulle kontrollutvalget
være uenig i noe, har kontrollutvalget uansett mulighet til å endre dette.

NOTAT

TIL

KONTROLLUTVALGET

I

VERDAL

VEDRØRENDE

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON
Kontrollutvalget i Verdal kommune behandlet sak 42/20 i møte den 26.10.2020 sak om
undersøkelse av hjemmetjenesten. Kontrollutvalget vedtok at de ikke går videre med denne
undersøkelsen foreløpig.
Vedtaket som ble fattet i saken er som følger:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men ønsker å se
denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er innenfor omstilling,
effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Kontrollutvalget var i dette møtet, ifølge kontrollutvalgets sekretær, opptatt av å komme i gang
med en ny forvaltningsrevisjon så raskt som mulig. Det har av den grunn ikke vært avholdt
ordinært bestillingsmøte med drøfting i utvalget om fokus og innhold i bestillingen.
Revisor har med dette som bakgrunn tatt utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 20202024, behandlet i kommunestyret 25.05.20 i sak 45/20 og laget et notat og forsøk å skissere
mulige innfallsvinkler til prosjekt innen organisasjonsområdet med fokus på omstilling,
effektivisering, HMS, IA, etikk. Dette for om mulig å finne en eller flere problemstillinger som
kontrollutvalget ønsker å gå videre på.
Dette notatet er et alternativ til prosjektplan, og vil derfor være å betrakte som et utgangspunkt
for å starte arbeidet. I samråd med kontrollutvalgets sekretær er vi enige om at det kan være
mulig å stadfeste endelig prosjektplan i kontrollutvalgets påfølgende møte.

Det er satt av et team til prosjektet bestående av oppdragsansvarlig Marit Ingunn Holmvik,
prosjektmedarbeider Hanne Marit Ulseth Bjerkan og kvalitetssikrere, Anna Ølnes og Tor Arne
Stubbe. Ressurser og tidsfrister til arbeidet avhenger av hva kontrollutvalget kommer fram til.

Bakgrunnsinformasjon
I risiko og vesentlighetsvurderingen som revisor utarbeidet i første halvår 2020 er det innenfor
personalområdet vurdert at det kan være risikoer knyttet til omstilling som berører ansatte sin
arbeidssituasjon, og som kan ha sammenheng med sykefravær. I tillegg har kommunen en
stor andel ansatte som nærmer seg pensjonsalderen og hvor rekruttering av kompetanse i
neste omgang kan bli en utfordring med tanke på å ivareta pålagte oppgaver og sikre
tjenestetilbudet. Kommunen selv har pekt på forbedringsmuligheter innenfor HMS og IAarbeidet.
Arbeidsmiljøloven stiller krav til kommunens personalarbeid og har som formål å sikre trygge
ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og
bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Verdal kommune har nylig vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk. På grunn av covid-19 har det tatt tid
med iverksettelsen. Det er og nylig vedtatt nye varslingsrutiner.
I

plan

for

forvaltningsrevisjon

2020-2024

er

det

listet

opp

en

rekke

mulige

spørsmål/vinklinger/innretninger for forvaltningsrevisjon innenfor området. På bakgrunn av
dette har vi skissert fem ulike aktuelle tema. Revisor har vurdert de ulike forslagene og
inkludert de problemstillinger som revisor vurderer som gjennomførbare. I utarbeidelsen av en
prosjektplan vil det kunne skisseres flere problemstillinger innenfor aktuelt tema som ikke
framkommer av plan for forvaltningsrevisjon. Nedenfor drøftes de ulike temaene og muligheten
for å utarbeide forvaltningsrevisjon innenfor disse.
Temaene er gruppert slik:
Arbeidsgiverpolitikk
Temaet arbeidsgiverpolitikk var senest i 2016 tema for forvaltningsrevisjon i Verdal kommune.
Det ble sett på hvilke arbeidsgiverpolitiske dokumenter kommunen hadde og i hvilken grad
vedtatte retningslinjer ble brukt for å nå målene for personalpolitikken, herunder IA-målene.
Konklusjonen den gang var positiv med tanke på lederutviklingsprosesser, videre at det til en
viss grad var et helhetlig perspektiv på personalplanlegging og rekruttering, noe varierende
bruk av kompetanseplaner, kommunene hadde systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet, og
et tilfredsstillende partssamarbeid. Målene for IA-avtalen var derimot ikke oppnådd, og revisor

skriver at med unntak av mål om lavere sykefravær hadde ikke de øvrige IA-målene hatt like
stort fokus.
Nytt for 2020 er at det er vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk. Nye mål og nye strategier.
Kommunestyret fattet følgende vedtak 27.04.20 i sak 35/20:
1.
2.

Overordnet arbeidsgiverpolitikk for perioden 2020-2032 vedtas som retningsgivende for det
videre arbeidet med handlingsplaner på det arbeidsgiverpolitiske området.
Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en
handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en
kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.

Den nye arbeidsgiverpolitikken som nylig er vedtatt inneholder mange målsettinger. Slik
revisor ser det er det ikke realistisk å forvente at det kan gjøres noen evaluering om
målsettingene i den nye arbeidsgiverpolitikken har nådd ut til de ansatte, foreløpig. 2020 har
vært et spesielt år i så måte. En problemstilling vedrørende måloppnåelse innen
arbeidsgiverpolitikk vil være mer aktuelt mot slutten av denne planperioden.
Revisors vurdering av gjennomførbare forslag til spørsmål/vinklinger/innretninger i plan for
forvaltningsrevisjon:
▪

I hvilken grad har målsettingen i den nye arbeidsgiverpolitikken nådd ut til de ansatte?

Omstilling og effektivisering
Kommunedirektøren sa i møte der budsjettutkastet ble presentert, den 05.11.2020, at det
framover vil gå mot færre, men dyrere årsverk i Verdal kommune.
Kilder til revisjonskriterier finnes blant annet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven inneholder
følgende krav til omstillingsprosesser:
AML § 4-2 e) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:
det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet
når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.
Videre i samme paragraf står følgende om informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling:
3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og
kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø.

Andre kriterier som kan benyttes vil være relevant teori om organisasjon og ledelse, samt
interne dokumenter i kommunen. Det er også en mulighet å gi en beskrivelse av situasjonen i
kommunene ved å analysere utviklingen over tid.
Revisor har ikke mye informasjon om hvilke prosesser som er igangsatt eller planlagt. Det vil
være utfordrende for revisor å vurdere og gjennomgå noe som knapt er påbegynt, eller
planlagt. Det vil være mer aktuelt å se på dette senere i planperioden.
Revisors vurdering av gjennomførbare forslag til spørsmål/vinklinger/innretninger i plan for
forvaltningsrevisjon:
▪

I hvilken grad engasjeres ansatte i omstillingsprosessene?

▪

For å tilpasse organisasjonen de økonomiske rammene, i hvilken grad klarer
virksomhetene å effektivisere seg?

HMS
Arbeidsmiljøloven inneholder krav til HMS-arbeid i kommunene. Arbeidsgiver må blant annet
foreta konkrete vurderinger i HMS-arbeidet og dette arbeidet må skje i dialog mellom
arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Arbeidstakerne har både en rett og en plikt til å
delta i HMS-arbeidet. Loven stiller krav til at arbeidet skjer med en viss metode og systematikk.
Partssamarbeidet i Verdal kommune skal ifølge den vedtatte arbeidsgiverpolitikken
videreutvikles gjennom gode strukturer, plattform for samarbeid og felles kompetanseutvikling
for partene.
Ettersom kommunen selv har pekt på forbedringsmuligheter innenfor HMS og IA- arbeidet,
viser det at dette er områder som har fokus, og ikke like aktuell for forvaltningsrevisjon.
Revisors vurdering av gjennomførbare forslag til spørsmål/vinklinger/innretninger i plan for
forvaltningsrevisjon:
▪

I hvilken grad sørger kommunen for at det utføres systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid?

▪

I hvilken grad sikrer kommunen at ledere i egen organisasjon har kompetanse til å
ivareta sitt HMS-ansvar?

IA og sykefravær
Den nye arbeidsgiverpolitikken har strategi og mål for IA. Kommunen søker å endre fokus fra
fraværskultur til nærværskultur, jf. delårsrapport mai-2020, datert 14. august 2020, der det

rapporteres på nærvær. Det arbeides i et felles partssamarbeid for å få fram et felles budskap
til alle ansatte.
Verdal kommune er videre tatt opp i KLP sitt arbeidsmiljønettverk med prosjektet «Utforming
og implementering av ny HMS og IA-praksis». Prosjektet utgjør implementeringen av vedtatt
arbeidsgiverpolitikk på HMS og IA området.
Rådmannen arbeider for å nå et mål om minst 93,5 % nærvær i 2022. En økning i nærvær kan
utgjøre en stor kostnadsreduksjon for kommunen. Det, sammen med målet om godt nærvær
kan medføre til bedre og mer effektive tjenester. I årsberetningen for 2019 skriver
kommunedirektøren at kommunens egenandeler ved fravær er høye i kroner. I tillegg kommer
et effektivitetstap på tid medgått til innleie, opplæring av vikarer og kompetansetap m.m., som
er vanskelig å regne i kroner, men som påvirker kvaliteten både på tjenester og arbeidsmiljø.
Revisors vurdering er at det er mange prosesser på gang og temaet har stort fokus.
Revisors vurdering av gjennomførbare forslag til spørsmål/vinklinger/innretninger i plan for
forvaltningsrevisjon:
▪

I hvilken grad har kommunen tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser iht. IAavtale?

▪

I hvilken grad når kommunen de mål som er satt for å redusere sykefraværet i utvalgte
enheter?

Etikk og varsling
Kommunen har ifølge årsberetningen 2019 en verdiplattform der det er stadfestet at «lojalitet,
ærlighet og respekt er grunnlaget for tillit og troverdighet internt og utad». Kommunedirektøren
skriver videre at arbeidet med å integrere de etiske retningslinjene varierende grad blir ivaretatt
i virksomhetene. Etter planen skal kommunens etiske retningslinjer rulleres i 2020, og i
etterkant arbeides med implementering av disse.
Nye varslingsrutiner vedtatt i 2020. Varslingsprosedyren omhandler oppfølging av alle
varslingssaker i Verdal kommune.
Revisor gjør oppmerksom på at kontrollutvalget selv er en del av kommunens
varslingsrutine. Det gjelder saker vedrørende rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef og
personal og HMS sjef som skal gå direkte til kontrollutvalget for utredning.

Figur 1: Varslingsprosedyre

Kilde: Verdal kommune AMU sak 34/20
Revisors vurdering av gjennomførbare forslag til spørsmål/vinklinger/innretninger i plan for
forvaltningsrevisjon:
▪

Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte?

▪

Har kommunen fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god
ytringskultur og muligheten for varsling?
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BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON -TILBAKEMELDING
Vi viser til brev av 02.11.20 der kontrollutvalget i Verdal kommune bestiller forvaltningsrevisjon med
tema «omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk».
Kontrollutvalget i Verdal kommune fattet i sak 42/20 (26.10.20) følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men ønsker å
se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr 3 Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er innenfor
omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
Vi bekrefter med dette at vi gjennomfører oppdraget innenfor rammen av bestillingen. Marit Ingunn
Holmvik vil være oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen, og kontaktperson i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Tor Arne Stubbe
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte  98608070 eller  tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
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Årsplan 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saknr
50/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/90 - 12
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:
·

Vedlegg
Utkast - Års- og møteplan 2021
Kommunens møteplan 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ga innspill til årsplanen 2021 i møte den 26. oktober, sak 43/20. Innspillene
er forsøkt innarbeidet i årsplanen. Årsplanen må ses på som en skisse over de aktiviteter
kontrollutvalget vil ta for seg. Kontrollutvalget må ha rom til å omprioritere dersom det skulle
oppstå spesielle saker gjennom året. Det er også noe usikkerhet ved gjennomføring og
planlegging av fysiske møter og virksomhetsbesøk pga Covid -19.
Det er lagt opp til 7 møter i 2021. Årsplanen er vist i vedlegg.
Årsplanen vedtas av kontrollutvalget selv, men kan sendes kommunestyret til orientering.
Årsplanen tar for seg både de lovpålagte oppgaver og andre oppgaver kontrollutvalget vil ta
for seg som er definert som kontrollarbeid.
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
påse at:
a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen
har eierinteresser i
d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og
avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene
som blir stilt i lovverket.
Eksempler på saker som ivaretar dette er revisors uavhengighetserklæring, revisjonsstrategi,

etterlevelseskontroll. Revisors beretning inngår i saken - kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årsberetning.
Kommunedirektøren og økonomisjef bør være til stedet i møtet når regnskap og årsberetning
for foregående år behandles.
Forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt av kommunestyret i sak 45/20. Følgende er prioritert i
planen:
1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk (startet opp i 2020)
2) Arkiv (forventet oppstart 2021)
3) Hjemmetjenesten (forventet oppstart 2021/2022)
4) Kvalitet i skolen (forventet oppstart 2022)
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp
av administrasjonen, og rapportere om dette tilbake til kommunestyret.
Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner som fortsatt skal følges opp er:
· Rapport anskaffelse av bil, fra 2019. Denne ses i sammenheng med andre saker
knyttet til anskaffelser, se kontrollutvalgets sak 38/20
· Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen, fra 2019. (Ev. videre oppfølging, se
kontrollutvalgets sak fra møte 30. november 2020)

Eierskapskontroll
Plan for eierskapskontroll er vedtatt av kommunestyret i sak 46/20. Følgende er prioritert i
planen:
1. Tindved kulturhage AS (forventet oppstart 2021)
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS (forventet oppstart 2022)
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS (forventet oppstart 2023)
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Kontrollutvalget skal også her se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gjort av
kommunestyret, og rapportere om dette tilbake til kommunestyret. Her foreligger det ingen
tidligere eierskapskontroller å følge opp.
Budsjett for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal hver høst sette opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og
kontrollutvalgets egen drift. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter
kommuneloven § 14-3 til kommunestyret, se også § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal minst en gang i året rapportere om resultatene av sitt arbeid til

kommunestyret (kontrollutvalgets årsrapport).

Annet kontrollarbeid, ikke lovpålagt
Orienteringer fra administrasjonen:
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget
innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene.
Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om
disse, uten at det nødvendigvis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.
Det er ytret ønske om følgende orienteringer:
· Ny kommunedirektør: Presentasjon og en gjennomgang av kommunens
organisasjonskart/organisering
· Hjemmetjenesten: Medlemmene i partssamarbeidet møter og orienterer om
arbeidet
· Offentlige anskaffelser under terskelverdi: Bruk av saksbehandlingssystem
· Møllegata voksenopplæring: Hvordan ivaretas undervisningen av nye innbyggere.
Hvordan ivaretas kompetansen. Hvordan opplever ansatte situasjonen
· Utenforskap
· Kommunikasjon og forvaltningspraksis: Hvordan kommuniseres det både internt og
eksternt, frister

Virksomhetsbesøk
For å ha god kjennskap til hele kommunen, kan kontrollutvalget besøke ulike virksomheter
og ev. kommunale selskap.
Pga covid 19, vil besøk bli lagt opp som orientering fra virksomhet i 2021:
Følgende er notert:
· Teknisk drift
Utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsrapport fra 2018 (Forvaltningsrevisjon teknisk
drift, offentlige anskaffelser mv)
Gjennomførte tilsyn i kommunen
Flere statlige organer fører tilsyn med kommunen. Rapport etter slike tilsyn forsøkes lagt
frem for kontrollutvalget til orientering.
Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert, og gjort kjent for
kontrollutvalget. Hvis saken er innenfor kontrollutvalgets virkeområde legges den frem som
egen sak i kontrollutvalget.
Oppfølging av saker
For å kunne følge opp tidligere saker, vil utvalget en gang i året få lagt fram en slik sak.
Denne kommer i tillegg til oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller.
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret,
både gjennom sakene kontrollutvalget oversender og ved ev. orienteringer om
kontrollutvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget er pliktig til å ta saker de får oversendt fra kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som
arrangeres både lokalt og nasjonalt. Som følge av Covid -19 kan mange av disse bli erstattet
av digitale konferanser og kurs.
Av foreløpige kjente tilbud innenfor kontrollarbeid i 2021 nevnes her: ·
· NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april på Gardermoen, ·
· FKT kontrollutvalgskonferanse 1.-2. juni i Ålesund ·
· Konsek-dagen i oktober/november

Media
Kontrollutvalget kan drøfte hvordan utvalget ønsker å presentere seg og sitt arbeid på
kommunenes nettside og hvordan de vil og skal forholde seg til media.
Annet
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan
defineres som kontrollarbeid, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt
av kommunens folkevalgte organer eller av administrasjonen etter delegert fullmakt.

Vurdering
Årsplan med møteplan som er utarbeidet for 2021 lister opp de faste oppgavene knytte til
kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
I tillegg kommer saker kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor, tar
opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser utenfra.
Møteplanen viser møteintervaller og hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget
til ulike tider av året. Fastsettelse av møtedatoer gjøres i møte.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det.

Års- og møteplan for kontrollutvalget 2021
Aktiviteter/saker

Referatsaker
Orientering fra kommunedirektøren
• Årsregnskap 2020:
• Ny kommunedirektør
• Hjemmetjenesten:
• Offentlige anskaffelser
• Møllegata voksenopplæring
• Utenforskap
• Kommunikasjon og
forvaltningspraksis

Jan/feb

mar

apr/mai

jun

aug/sep

okt

nov/des

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Vedtaksoppfølging

X

Etterlevelseskontroll

X

Årsmelding for kontrollutvalget

X

Budsjett for kontrollutvalget

(x)

X

X

Revisjonsstrategi

X

Budsjettkontroll

X

Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap og årsberetning
Bestilling –
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll
Prosjektplan –
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
Rapport – forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
uavhengighetserklæring

X
X

X
X

X

X
X

Års- og møteplan
Godkjenning av møteprotokoll
Virksomhetsbesøk
• teknisk drift

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

VERDAL KOMMUNE – MØTEPLAN 2021
Måned

Kommunestyret

Formannskapet

Admutv

Januar

25.

14.
28
11.

14.

Februar
Mars

1.(februarmøtet)

April

26.

4.
18.
15.

Mai

31. Regnskap

Juni

21.

6.
20.
17.

August

30.

19.

September

27.

23.

Oktober

25.

November

29.

7.
21.
4. pres budsjett
11. Orient budsj
18. Innst budsj

20.

18.

Utvalg for
mennesker og
livskvalitet
13.

Utvalg for plan
og samfunn

10.

9.

17.

16.

14.

13.

19.
2.

18.
1.

18.

17.

22.

21.

20.

19.

17.

16.
30.

12.

Desember

13. Budsjett

2.

1.

Antall møter

11

17

3

11

11

Ordinære
møtedager
Møterom

Mandag
kl. 18.00
Kommunestyresal
Rådhuset

Torsdag
kl. 09.00
K-sal
Rådhuset

Torsdag
kl. 09.00
K-sal
Rådhuset

Onsdag
kl. 09.00
K-sal
Rådhuset

Tirsdag
kl. 09.00
K-sal
Rådhuset

Eventuelle temamøter vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter og kommunestyrets
møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.
Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse
til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.

Godkjenning av møteprotokoll 30.november 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
30.11.2020

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/474 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.11.2020, godkjennes.

Saknr
51/20

