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Oppfølging av kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon plan og byggesaksbehandling
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saknr
01/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/229 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
En av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver er å påse at administrasjonen setter i verk
kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven paragraf 23-2 e).
Kommunestyret behandlet 17.6.2019 en rapport fra forvaltningsrevisjon med tema plan- og
byggesaksbehandling, sak 45/2019. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt, med tillegg av
nytt punkt 4:
1. Kommunestyret tar rapport over forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling
til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen:
•
•
•
•
•

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

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen 15.01.2020.
4. Rådmannen bes opprette en brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak for å
kartlegge brukernes innspill til forbedring, og dermed få et grunnlag for et langsiktig og
målrettet forbedringsarbeid innenfor feltet.
Rådmannen bes utarbeide en oversikt over gjeldende frister for behandling av saker,
jfr. Gjeldende lovverk, som sikrer en felles forståelse blant ansatte, brukere og
politikere i Malvik kommune om hva som til enhver tid er gjeldende krav til
virksomheten.
Som det går fram av vedtaket skal rådmannen nå orientere kontrollutvalget om oppfølgingen.
Rådmannen kommer i møtet for å orientere kontrollutvalget om dette. Den skriftlige delen av
orienteringen ettersendes.

Vurdering
Rapporteringsfristen i vedtaket gjelder punkt 2, som angår rapportens anbefalinger. Tillegget
i vedtakets punkt 4 er ikke en del av rapportens anbefalinger, det ligger derfor utenfor
rapporteringsfristen. Kontrollutvalget har likevel plikt til å følge opp denne delen av vedtaket.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget i dialog med rådmannen kommer fram til et tidspunkt for
oppfølging av punkt 4. Utvalget bør ikke anse seg som ferdig med saken før det har fått
tilfredsstillende tilbakemeldinger også på dette punktet.
Konklusjon
Sekretariatet legger til grunn at vedtakets punkt 2 er iverksatt og anbefaler derfor at
kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir
betryggende revidert
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/154 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Malvik
Engasjementsbrev - Malvik kommune
Saksopplysninger
Saken fremmes for kontrollutvalget fordi revisor har oversendt to dokumenter, begge inngår i
rapporteringen fra revisor til kontrollutvalget. Sekretariatet vil samtidig orientere om hvordan
kontrollutvalget kan holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:
a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets
a. instrukser og avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som blant annet oppfyller forskriftens
kvalifikasjonskrav og kravene til uavhengighet
Sekretariatet legger opp til å følge Forum for kontroll og tilsyns (FKT) veileder for hvordan
kontrollutvalgene kan ivareta dette ansvaret. Veilederen bygger på at revisor orienterer
utvalget i møte to ganger årlig og sender skriftlige orienteringer/erklæringer til to av de andre
møtene. Opplegget vil normalt gi kontrollutvalget tilstrekkelig informasjon til å konkludere på
de punktene som forskriften krever. I spesielle tilfeller vil revisor ha plikt til å orientere
kontrollutvalget. Disse tilfellene inngår ikke i opplegget.
Sekretariatet og Revisjon Midt-Norge har omarbeidet opplegget i den nevnte veilederen noe.
Opplegget skal ikke begrense kontrollutvalgets tilgang til informasjon om revisjonsarbeidet.
Utvalget kan til enhver tid be om den informasjonen det har behov for.
Under viser vi et årshjul med planlagte rapporteringer. En mer fullstendig versjon med nyttig
tilleggsinformasjon finnes i den omtalte veilederen.
Møte 1 – Jan/feb. skriftlig rapportering
• Engasjementsbrev
• Oppdragsavtale (ved endring)
Møte 2 – April/mai. Revisor deltar i møtet
• Revisjonsberetning
• Hvis klart: – Årsoppgjørsnotat, ev. med kommunedirektørens kommentar om
oppfølgingen
• Forenklet etterlevelseskontroll
Møte 3 – Aug/sept. Skriftlig rapportering
• Hvis endring: bekreftelse av sjekket vandel, revisors uavhengighet

•
•

Hvis ikke i møte 2: – Årsoppgjørsnotat, ev. med kommunedirektørens kommentar
om oppfølgingen
Etterlevelseskontroll

Møte 4 – Nov/des. Revisor deltar i møtet
• Revisjonsstrategi
• Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig revisjon
• Arbeid i samsvar med instrukser og kontrakter.
I og med at dette er et nytt opplegg vil enkelte elementer dukke opp utenom de skisserte
tidspunktene i årshjulet. Det gjelder for eksempel revisors uavhengighetserklæring, som blir
lagt fram i dagens møte. I løpet av året vil årshjulets elementer komme i takt med i
aktivitetene i kontrollutvalget.
I dagens møte blir engasjementsbrevet, som er en klargjøring av revisjonsoppdraget, lagt
fram. Regnskapsrevisors uavhengighetserklæring blir også lagt fram. Begge deler legges
fram til orientering for utvalget.
Vurdering og konklusjon
Veilederen til FKT er et godt utgangspunkt for kontrollutvalgets arbeid med å ivareta "påseansvaret" overfor regnskapsrevisor. Sekretariatet anbefaler at utvalgsmedlemmene setter
seg inn i hovedlinjene i veilederen.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen som blir lagt fram i dagens møte
til orientering.
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Egenvurdering av uavhengighet:
Malvik kommune
Kommuneloven $ 79 og forskrift om revisjon $ 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon g 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon g 15.

Ansettelsesforhold

Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Malvik kommune deltar i.

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

Undeftegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller wekket tillit til rollen som
revisor.

Nærctående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Malvik kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjon soppd ra get.

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

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester oveÉor Malvik kommune som er av en slik aft at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

i

Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer
konflikt med bestemmelsen i forskriftens g 14, ulfører revisor ikke
tjenesten. Hveft enkelt tilfelle vurderes særskilt.

i

Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betraKe
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og

Undeftegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Malvik
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

kontroll-oppgaver
Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Malvik kommune.

Andre særegne forhold

Undeftegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

heim 6. augu

Katharine Ga
Oppdragsanwarlig revisor
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Reglement for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/36 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til reglementet og legger det fram for kommunestyret med dette
forslaget til vedtak:
Kommunestyret fastsetter reglement for kontrollutvalget.
Vedlegg
Utkast til reglement
Saksopplysninger
Kommuneloven krever at alle folkevalgte organer skal ha et reglement. I kontrollutvalgets
møte 2. desember, sak 40/19, diskuterte kontrollutvalgets medlemmer elementene i
reglementet. Sekretariatet fikk i oppdrag å legge fram et forslag til dagens møte.
Sekretariatet har omarbeidet det gjeldende reglementet slik at det omfatter kommunelovens
minstekrav og slik at det er i tråd med diskusjonene i forrige møte.
Vurdering og konklusjon
Under forutsetning av at kontrollutvalget slutter seg til reglementet, tilrår sekretariatet at det
sendes kommunestyret for endelig vedtak.

Reglement for kontrollutvalget
§ 1 Formål
Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at allmennheten har tillit til kommunen.
Kontrollutvalget skal:
• arbeide for god kvalitet i kommunens tjenester
• arbeide for en effektiv ressursutnyttelse
• bidra til innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med kommunen
• bidra til at kommunen blir drevet i tråd med lover, forskrifter og politiske vedtak
§ 2 Organisering
Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kontrollutvalget har ingen
beslutningsmyndighet, men har innstillingsrett overfor kommunestyret.
Utvalget består av 5 medlemmer, ett har fast plass i kommunestyret. Funksjonstiden
følger valgperioden.
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag, er utvalgets rådgiver og administrasjon.
Sekretariatet utreder saker, forbereder møter og bistår utvalget med å ivareta
kontrollfunksjonen.
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen utfører hoveddelen av
kontrollarbeidet.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets hovedoppgaver er gitt i kommuneloven 1. Kontrollutvalget skal påse at:
- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med den økonomiske forvaltningen
- det blir utført forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper som kommunen eier
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper
- kommunestyrets vedtak ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp
Kontrollutvalget kan foreta nødvendige undersøkelser for å ivareta kontrollfunksjonen uten
hinder av taushetsplikt.
Kommunestyret kan be utvalget sette i verk kontrolloppgaver på sine vegne.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles og legger fram kontrollutvalgets arbeid i kommunestyret.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer.
§ 4 Kontrollutvalgets ressurser
Kontrollutvalget skal kontrollere administrasjonen, utvalget fremmer derfor
selv forslag til et budsjett som er tilpasset ansvar og arbeidsområde.
§ 5 Møteinnkalling
Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer,
ordfører, rådmann og revisor 7 dager før møtedato, og publiseres samtidig på
www.konsek.no/malvik.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsform
Kontrollutvalget skal være synlig og tilgjengelig for innbyggere, ansatte og politikere.
Utvalget legger derfor enkelte møter til kommunale virksomheter, eller selskaper som
kommunen har eierskap i.
1

Kommuneloven § 23-2

Saksbehandlingen i utvalget er basert på skriftlighet. Henvendelser til kontrollutvalget må
være skriftlige for å bli vurdert for videre behandling.
Kontrollutvalgets leder uttaler seg til media på vegne av utvalget.
§ 7 Rapportering
Kontrollutvalget rapporterer løpende om sin virksomhet til kommunestyret.
§ 8 Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft etter vedtak i Malvik kommunestyre.

Risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for
forvaltningsrevisjon - ny behandling
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saknr
04/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
19/324 - 4
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en risiko- og
vesentlighetsvurdering av Malvik kommune til neste møte.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for
å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
Saksopplysninger
Saken kommer opp på nytt Kontrollutvalget vedtok i forrige møte å be sekretariatet om å
gjennomføre prosessen med risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for
forvaltningsrevisjon. I etterkant av møtet har sekretariatet og revisjonen hatt en dialog for å
lage et felles opplegg som skal tilbys kontrollutvalgene. Kontrollutvalgets leder har bedt om
at opplegget blir lagt fram for kontrollutvalget i Malvik også, slik at utvalget får mulighet til å ta
stilling til det.
Det nye er at revisjonen utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderingen i form av et
dokument. Dokumentet suppleres med informasjon i en etterfølgende prosess med
involvering av politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud:
•

•

•

Møte 1 - 21.1.2019: I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og
vesentlighetsvurdering fra revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over
risikoområder i kommunen ut fra offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor med sin kunnskap om kommunen.
Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha
forvaltningsrevisjon.
Møte 2 – 28.4.2019: Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få
ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått
revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at
kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor
det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Hensikten med møtet er å supplere
revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere
grunnlag for å lage plan for forvaltningsrevisjon.
Møte 3 – 9.6.2019: Sekretariatet legger fram et utkast til plan for
forvaltningsrevisjon.
Utkastet
er
basert
på
revisjonens
risikoog
vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2. og kontrollutvalgets diskusjon i
samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen, sendes den
kommunestyret for endelig vedtak.

Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderingen.
Kontrollutvalget kan bruke elementer fra risiko- og vesentlighetsvurderingen for plan for
forvaltningsrevisjon i arbeidet med plan for eierskapskontroll, som utvalget etter planen skal i
gang med høsten 2020. Sekretariatet tilrår at utvalget da gjennomfører en vesentlig enklere

prosess.
Vurdering
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for
kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar også til at
planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som
kommunestyrets kontrollorgan.
Konklusjon
Sekretariatet tilrår på denne bakgrunn at kontrollutvalget slutter seg til det skisserte
opplegget og bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra
Revisjon Midt-Norge.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/69 - 2
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av
Saksopplysninger
Følgende referatsak blir lagt fram i møtet:
• Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?

Saknr
05/20

Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?
Kommunal Rapport 02.12 2019

Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta
barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?
Spørsmål om habilitet volder bry for lokalpolitikere, men professor Jan Fridthjof Bernt gir råd.
SPØRSMÅL 1: Habil eller inhabil?
Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager.
Dersom en styrer i en privat barnehage er medlem i hovedutvalg som behandler disse
retningslinjene, vil vedkommende være inhabil ved behandlingen av disse?
SVAR: Vedtak om slike retningslinjer for beregning av tilskudd til barnehager er generelle
regler og dermed som alminnelig regel ikke enkeltvedtak der de aktuelle barnehagene er
parter. Ledelsen ved barnehagen blir derfor ikke automatisk inhabil etter bestemmelsen
i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav e, nr. 2. Men hvis det er tale om regler som i
praksis vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for en avgrenset krets private
barnehager, bør lederrollen i én av disse ses som «særegne forhold … som er egnet til å
svekke tilliten til hans upartiskhet», slik at han blir inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre
avsnitt.
SPØRSMÅL 2: Inhabilitet for folkevalgte i saker som angår deres tilsettingsforhold i
kommunen?
Kommunestyret har truffet vedtak om betalt spisepause for de tilsatte i kommunen. Var
folkevalgte som vil nyte godt av dette, eller som er gift med en tilsatt, inhabile?
SVAR: Det er her tale om et vedtak av generell karakter, som gjelder for enhver som måtte
være tilsatt i kommunen. Den enkelte tilsatte i kommunen er dermed ikke part i saken, slik at
hun blir inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a.
Spørsmålet blir da om disse folkevalgte er inhabile fordi det er tale om et vedtak som helt
generelt gir dem eller deres ektefeller en fordel i form av bedre tilsettingsforhold.
Utgangspunktet er her at vi ikke kan se bort fra at denne egeninteressen kan ha påvirket
stemmegivningen til enkeltmedlemmer i kommunestyret, slik at den må anses som «egnet til
å svekke tilliten til [deres] upartiskhet» etter «sekkebestemmelsen» i forvaltningslovens § 6
andre avsnitt. Men for at de skal bli inhabile av den grunn, må denne egeninteressen være et
«særegent forhold» slik dette har blitt forstått etter denne bestemmelsen.
Svaret på dette er ikke opplagt, men jeg tror ikke at de tilsatte blir inhabile her. Her er det et
poeng at i kommuneloven § 11–10 siste avsnitt er det fastsatt at folkevalgte ikke er inhabile
«når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». Da blir det litt merkelig om vi skulle ha
en strengere regel her når det gjelder mer marginale spørsmål om tilsattes arbeidsforhold.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/69 - 1
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
21.01.2020

Saknr
06/20

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/69 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen godkjennes.

Møtedato
21.01.2020

Saknr
07/20

