
Kommunale virksomheter med kort beskrivelse: 

Areal- og samfunnsplanlegging 
Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging har ansvar for fagområdene arealplaner, byggesak, 
kart og oppmåling, landbruk, miljø og forurensning, samt prosjekt og utvikling innen bygg, 
boligfelt, veg, vann og avløp. 

Barne- og familietjenesten består av 
- Helsesøstertjenesten 
- Jordmortjenesten 
- Barneverntjenesten 
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Virksomheten har felles virksomhetsleder, og tjenestene har hver sin fagleder. Virksomheten har 
som felles mål å gi nødvendig og riktig hjelp, informere og veilede barn/unge, deres familier og 
våre samarbeidspartnere. 

Barnehage 
Kommunale barnehager Private barnehager 
Planetringen barnehage Korntrøberget barnehage 
Saksvik barnehage Espira Muruvik barnehage AS 
Sandfjæra barnehage Sjølyst FUS barnehage SA 
Solstrand barnehage Sveberg barnehage SA 
Vidhaugen barnehage  
Vikhammer Vestre barnehage  
Vikhammeråsen barnehage  

 

Boveiledningstjenesten 
Boveiledningstjenesten yter hjemmebaserte tjenester samt avlastning.  Boveiledningstjenesten er 
lokalisert i Stasjonsveien 16 på Vikhammer, der boligene er organisert i bofellesskap. Tjenesten 
omfatter et heldøgns bemannet botilbud til utviklingshemmede. Ut over dette tilbyr virksomheten 
også tjenesten "hverdagsmestring" til personer med utviklingshemming. Avlastningsenheten på 
samme adresse tilbyr avlastningsopphold til barn/unge voksne med omfattende omsorgsbehov. 

Eiendomsservice 
Eiendomsservice har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av  kommunale 
bygninger; om lag 75 000 m2 

FDV Kommunalteknikk 
Har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale veger, gater, plasser, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt drift og vedlikehold av park/idrettsanlegg og 
friluftsområder.  

Helse og rehabilitering 
Helse- og rehabilitering er en tverrfaglig enhet hvor flere ulike profesjoner, fagarbeidere og 
assistenter samarbeider i det daglige med bruker og pårørende for å gi ett best mulig tilbud. 
Enheten består av følgende avdelinger: 

- Omsorgsboliger Stasjonsvegen 20 - Vikhammer helsetun 
- Behandling og pleie- Hommelvik helsetun 
- Dagtilbud for hjemmeboende eldre 
- Terapeuter og kreftkoordinator 

Hjemmesykepleien 



Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som tilbyr nødvendig helsehjelp i hjemmet. 
Tjenesten tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og evalueres fortløpende og har fokus på 
mestring hos tjenestemottaker. 

Hommelvik skole 
Skolen har ca. 370 elever fra 1. til 7. trinn. Skolens SFO har ca. 115 barn.  

Hommelvik ungdomsskole 
Ungdomsskole med 275 elever og 45 ansatte. Elevene kommer fra barneskolene Sveberg og 
Hommelvik. 

Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet er en virksomhet som henviser, koordinerer og innvilger tjenester innen 
helse og velferd i Malvik kommune. 

Kultur 
Virksomhet Kultur skal være en pådriver og medspiller med kulturliv, idrett og friluftsliv i Malvik. 
Jobber også med å synliggjøre og bruke kultur som viktig faktor for livskvalitet, helse og lokal 
identitet. 

NAV 
Sosiale tjenester 

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Gir også hjelp gjennom 
Kvalifiseringsprogrammet. 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

Tjeneste for personer med gjeldsproblemer eller problemer med å disponere pengene slik at de 
strekker til. 

Flyktningtjenester 

NAV Malvik har ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. 
Dette er et fulltids- og helårlig program, med varighet i inntil to år. Programmet består av norsk, 
samfunnskunnskap og tiltak som kvalifiserer for ordinært arbeid eller utdanning.  

Voksenopplæring 

Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune om: 

- opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger 
- grunnskoleopplæring for voksne 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område 
- logopedtjenester 

Psykisk helsetjeneste og rus 
Hovedmålsettingen for tjenestetilbudene er å bidra til å fremme god helse, selvstendighet, 
tilhørighet og å styrke evnen til å mestre eget liv. Fokus på brukermedvirkning i planlegging og 
gjennomføring av hjelpetiltakene. 

- Psykisk helsearbeid 
- Ambulante oppfølgingstjenester - psykisk helse og rus 
- Oppfølging legemiddelassistert behandling (LAR) 
- Boveiledning, hjelp til å mestre et boforhold 
- Døgnbemannet bofellesskap Rønningsveien 3 
- Arbeids og aktivitetstilbud - Kongshaugen Arbeid og kompetanse 
- Mestringskurs 
- Råd og veiledning til pårørende 



Saksvik skole 
*** 

Sveberg skole 
Sveberg skole har i underkant av 400 elever fordelt på 1.- til 7.trinn og litt mer enn 50 lærere. 
Skolen har spesialtilpasset opplæringstilbud for ever med sammensatte hjelpebehov. 

Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole 
Skolen består av tre avdelinger hvorav den ene avdelingen, Vikhammeråsen grendaskole, ligger i 
egne skolelokaler. 

Vikhammer ungdomsskole 
Skole med ca. 300 elever fordelt på 4 klasser på hvert trinn. Elevene kommer fra Saksvik skole 
og Vikhammer skole. 

Malvik kommunes eierskap (Kilde: note i årsregnskap for 2019). 

Selskapets navn Verdi 31.12.2019 Eierandel 
TrønderEnergi AS               34 774 400  2,95 % 
KLP-forsikring               26 530 697   
lnnherred Renovasjon IKS                 1 476 495  15,00 % 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS                 1 984 774  6,02 % 
Revisjon Midt-Norge SA                    120 000  4,30 % 
Konsek Trøndelag IKS                       53 000  10,60 % 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS                                 1  2,86 % 
Norservice AS                         2 000  1,60 % 
Foreningen Norges Blindeforbund                         5 000   
Biblioteksentralen SA                         1 800   
Regionalt pilegrimssenter Stiklestad                        12 500  7,69 % 
Midt-Norge 110-sentral IKS                                 1  4,29 % 
Trondheim Havn IKS                                 1  0,01 % 

 


