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Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan og byggesaksavdelingen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 38/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/159 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Orientering til kommunestyret 7.12.20. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksbehandlingen i møte 27.05.19, sak 20/19. Kommunestyret vedtok innstillinga fra 
kontrollutvalget med et tillegg, punkt 4 i vedtaket, sak 45/2019. Hovedpunktene i 
kommunestyrets vedtak var at rådmannen skulle: 

• Iverksette tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og 
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling. 

• Utarbeide plan for målrettet kompetanseutvikling. 
• Iverksette tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse, ansatte og brukere. 
• Forbedre mottak og kategorisering av søknader. 
• Utarbeide plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggesak. 

I tillegg ble rådmannen bedt om å foreta en brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak 
for å få brukernes innspill til forbedring. Kommunestyret ba også rådmannen utarbeide en 
oversikt over frister for behandling av saker for å sikre en felles forståelse blant ansatte, 
brukere og politikere om hva som er gjeldende krav til virksomheten. 

Rådmannen rapporterte om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget (sak 01/20) og 
kommunestyret (sak 5/20). Kommunestyret ba om ytterligere en rapportering om 
oppfølgingen, rådmannen orienterte kommunestyret 07.12.20, sak 118/20. Denne 
orienteringen til kommunestyret følger vedlagt. Kommunestyret tok saken til orientering. 

Kommunalsjef Ann Irene Enge kommer i møtet og orienterer kontrollutvalget om arbeidet 
med oppfølgingen.  

Vurdering 
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at rådmannen har satt i verk de tiltakene som 
kommunestyret ba om i sak 45/19, og at tiltakene har hatt den tilsiktede effekten.  

Våren 2020 ble kontrollutvalget kontaktet av flere innbyggere som påpekte alvorlige mangler 
i kommunens håndtering av plan- og byggesaker, se sak 10/20 og 11/20 behandlet i møte 
28.04.20. Tiltakene som er iverksatt bør forhindre at lignende saker ikke dukker opp. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget kan avslutte dersom det er tilfreds med rådmannens oppfølging, alternativt 
kan det ta saken til orientering og få en ny orientering i juni 2021. Saken blir derfor lagt fram 
uten forslag til vedtak 
 
 

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=861&sourceDatabase=EPHORTE
http://www.konsek.no/kontrollutvalg/malvik/
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=899&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=20653&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=371615&sourceDatabase=EPHORTE
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/0012-10_20-Orientering-om-henvendelser-til-kontrollutvalget.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/0015-11_20-Henvendelse-om-manglende-behandling-av-klagesaker.pdf
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Saksframlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret   

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport plan- og byggesak 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar informasjonen om Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om plan- og byggesaksbehandling til orientering 
 
 
 

Vedlegg: 
 
Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport plan- og byggesak 
Resultat brukerundersøkelse byggesak Malvik 

 
 
 

Saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport: Forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling i Malvik kommune (april 2019)  
KU-sak 20/19 Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling – endelig rapport 
(saksframlegg og protokoll)  
PS 45/19 Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling – endelig rapport  
(saksframlegg og protokoll)  
PS 5/2020 Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling – endelig rapport  
(saksframlegg og protokoll)  
 

Sammendrag: 
 
I denne saken redegjøres det for hvordan Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten om plan- og 
byggesaksbehandling i Malvik kommune. 
 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/12/0005-Vedlegg-Forvaltningsrevisjon-plan-og-byggesaksbehandling-endelig-rapport.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/12/0004-20_19-Forvaltningsrevisjon-av-plan-og-byggesaksbehandling-endelig-rapport.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/12/Protokoll-270519.pdf
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=18234&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=322542&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=18234&caseType=Protokoll&registryEntryId=322542&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=19146&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=340725&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=19146&caseType=Protokoll&registryEntryId=340725&sourceDatabase=EPHORTE


 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Malvik kommune bestilte i november 2018 en forvaltningsrevisjon av plan- 
og byggesaksbehandlingen i kommunen. Kommunestyret behandlet rapporten fra 
gjennomgangen 17. juni 2019 (PS 45/19), og fattet følgende vedtak: 
 

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. 

 
I PS 5/2020 ble det redegjort for oppfølging av de ulike punktene og kommunestyret fattet 
følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar informasjonen om Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om plan- og byggesaksbehandling til orientering. 
 
Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret en skriftlig tilbakemelding om hvordan 
arbeidet videre med oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport på plan- og 
byggesaksbehandling er fulgt opp 1.halvår 2020, som kontrollutvalgets vedtak. 
  
 
Følgene punkter har vært fulgt opp i 2020: 
 

 Kapasitet og målrettet kompetanseutvikling 
 
Gjennom det pågående utviklingsprosjektet på tekniske tjenester i 2020 er det kartlagt 
ansvarsområder, rollebeskrivelser og kompetansekrav knyttet til de forskjellige 
stillingene innenfor plan og byggesak. Det er vurdert hvilke roller vi har behov for 
innenfor de forskjellige faggruppene, og hvilken kompetanse som er nødvendig. 
Kartleggingen viser at det er et stort behov for juridisk kompetanse. Det er pr. 2020 
tilsatt to personer på byggesaksavdelingen som har juridisk utdannelse. Denne 

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=861&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=899&sourceDatabase=EPHORTE


kompetansen er viktig da saksbehandlingen innen området også består av en god del 
juridiske problemstillinger. Det prioriteres midler innenfor rammen for å styrke den 
interne juridiske kompetansen ved blant annet kursing.  
 
Det er i 2020 gjennomført utviklingssamtaler med alle ansatte virksomhet for areal og 
samfunnplanlegging der kompetanseutvikling har vært et tema. Det prioriteres 
kompetanseutvikling for å imøtekomme de behovene som er avdekket i forbindelse med 
utviklingssamtaler og utviklingsprosjektet. 
 
Det er påstartet et arbeid knyttet til kartlegging av alle prosesser i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Dette kvalitetssikrer arbeidsprosessene i henhold til plan- og 
bygningsloven og sikrer at vi bruker ressursene riktig. Disse prosessene skal 
implementeres som en del av det nye kvalitetssystemet som skal tas i bruk fra høsten 
2021. 
 
Det er ukentlige møter i faggruppene der man går gjennom sakene og fremdrift i disse 
for å følge opp ressurstilgang. Møtene er også en arena for faglige diskusjoner.  
 
Ved årsslutt og gjennom av regnskap for 2020 vil det foretas en ny vurdering av 
ressurstilgang sett opp mot arbeidsmengden innenfor de ulike fagområdene. 

 
 Malene er innenfor arealplanområdet er ikke reviderte på en stund 

 
I forbindelse med utviklingsprosjektet og det nye kvalitetssystemet er det identifisert alle 
prosedyrer, rutiner og dokument som skal opprettes, oppdateres og videreutvikles 
identifisert. Mange av malene er allerede oppdatert og det jobbes videre med dette i 
2021.  

 
 Mangelfull dialog mellom ledelsen, de ansatte og brukere innenfor plan- og 

byggesaksbehandling 
 
Etter at denne forvaltningsrevisjonen ble gjennomført, har virksomhet for areal og 
samfunnsplanlegging fått ny ledelse. Det ble høsten 2019 tilsatt en egen kommunalsjef 
for området, noe det ikke har vært tidligere.  
 
I dag er det fokus på dialog, ukentlige statusmøter og årlige utviklingssamtaler med 
oppfølgingspunkter for hver enkelt ansatt.  
 
Virksomhetsleder er godt involvert i kartlegging av prosesser og rutiner og setter 
tydelige krav til disse. 
 
På byggesak er det gjennomført en brukerundersøkelse våren 2020. Denne er omtalt 
nedenfor og vil brukes i det videre arbeidet med utvikling av virksomheten. Det har vært 
dialog med servicetorget for å få på plass løsninger som gjør rådgivning og veiledning 
tilgjengelig. I den forbindelse er det opprettet et eget telefonnummer til byggesak som er 
bemannet alle hverdager.  
 
På plansiden er det gjort et omfattende arbeid knyttet til rutiner og prosesser. Hele 
planprosessen er kartlagt på nytt og det har vært fokus på riktig involvering og dialog. I 
tillegg er det utarbeidet veiledere og maler som gir en bedre innsikt i prosessen for 
tiltakshaver. Dette arbeidet vil pågå videre inn i 2021. 
 



 Iboende systemfeil i saksbehandlingssystemet når det gjelder mottak og 
kategorisering av søknader 
 
I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2021 er det lagt inn midler til 
anskaffelse av eByggesak som er et system tilpasset byggesaksbehandling. Dette vil 
være et mer egnet system som vil bli bidra til å eliminere feil knyttet til mottak av 
søknader.  
 
Det er fokus på gjensidig og åpen dialog mellom arkiv og byggesak for å drive 
kontinuerlig forbedring innenfor det saksbehandlingssystemet vi jobber i dag.   
 

 
 Manglende systematisk ulovlighetsoppfølging innenfor byggesaksoppfølging 

 
I 2020 har byggesaksavdelingen hatt tilstrekkelig kapasitet til å starte arbeidet med 
ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Det er utpekt dedikerte personer til disse oppgavene, 
som følger opp områdene i perioder med mindre pågang på ordinære byggesaker. 
 
For ulovlighetsoppfølging er det etablert en oversikt over alle innkomne saker, samt en 
strategi med tanke på prioritering av saker og hvordan dette skal gjøres systematisk. 
Ulovligheter som dukker opp underveis i arbeidet med en sak tas når de dukker opp. 
 
Med tanke på tilsyn skal strategien oppdateres og politisk behandles i løpet av 2021. 
Dette er under arbeid. 
 

 Brukerundersøkelse byggesak 
 
Det ble våren 2020 gjennomført en brukerundersøkelse på byggesak utviklet av 
KS/bedrekommune.no. Dette er en kvalitetssikret undersøkelse, som brukes av mange 
kommuner i Norge. Undersøkelsen ble sendt på e-post til søkere og tiltakshavere i 2019.  
71 av 219 spurte svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 32 %. 
 
Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at Malvik kommune ligger over 
landsgjennomsnittet med tanke på hvor fornøyd de spurte er med 
byggesaksbehandlingen. Dette gjelder for alle spørsmålene i undersøkelsen.  
 
Malvik kommune scorer lavest på forutsigbarhet i saksbehandlingen og svartid. Dette er 
punkter det jobbes med i forbindelse med utviklingsprosjektet. Gode prosedyrer sikrer 
effektive og forutsigbare prosesser med riktig involvering. Anskaffelse av eByggesak vil 
gjøre det lettere å følge opp svartid i henhold til gjeldende regelverk.   
 

 Brukerundersøkelse plan 
 
Det har ikke blitt gjennomført en brukerundersøkelse i forbindelse med arealplanlegging. 
I 2020 har det vært flere store offentlige planer som har vært til behandling, og det har 
vært mindre private planforslag som har blitt ferdigbehandlet. I tillegg har 
planavdelingen som tidligere nevnt gått gjennom rutiner og prosesser og jobber med å 
optimalisere disse. Når de nye rutinene er innarbeidet vil det utarbeides en Questback-
undersøkelse som sendes til tiltakshavere som planlagt.  
 

 Oversikt over frister 
 



I forbindelse med utviklingsprosjektet i organisasjonen og i arbeidet med det nye 
kvalitetssystemet vil prosesser og krav til tidsfrister synliggjøres. I utviklingsprosjektet 
har det vært fokus på forståelse av plan og byggesaksprosessen for tilstøtende fag og 
virksomheter med tanke på å levere til riktig tid. Dette er godt kommunisert i 
organisasjon og vil bli enda mer synliggjort når prosjektet er ferdigstilt.  
 

Konsekvenser for klima og miljø 
Saken har ingen konsekvenser for klima og miljø. 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men arbeidet knyttet til 
forbedringer, effektive prosesser og bedre utnyttelse av kompetanse vil har positive økonomiske 
konsekvenser på sikt. 
 

Vurdering 
Forvaltningsrevisjon har vært et nyttig verktøy i Malvik kommunes arbeid med forbedring og 
videreutvikling av tjenestene innenfor plan- og byggesak.  
 
Utfordringene som er påpekt har dannet grunnlaget for mye av jobben som er lagt ned i 
utviklingsprosjektet på området. Rådmannen har iverksatt flere tiltak som vil bidra til å løse 
disse.  
 
Rådmannen vil gjennomføre en ny brukerundersøkelse innenfor byggesak når de nye rutinene er 
innarbeidet.  
 
 
 
Anne Irene Enge 
Kommunalsjef 

Maia Bukten 
virksomhetsleder 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift. 



       
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon vann og avløp  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 39/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/450 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Revisors egenerklæring 
 
Saksopplysninger 
I forrige møte bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med 
prosjektplanlegging og -gjennomføring på vann- og avløpsområdet, se sak 34/20.  

Revisjon Midt-Norge har nå lagt fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger. Av 
planen går det fram at undersøkelsen skal gi svar på om: 

1. Har kommunen etablert rutiner som sikrer en god prosjektstyring av større 
investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen? 

2. I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor 
tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak? 

3. Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og 
avløp? 

Revisor vil svare på spørsmålene gjennom intervju, dokumentgjennomgang og gjennomgang 
av regnskapene. Ressursrammen er på 320 timer, leveringsdato for ferdig rapport er satt til 
31.05.21. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge, vil 
legge fram planen i møtet. 

Vurdering 
Sekretariatet mener at prosjektplanen er i samsvar med diskusjonene i kontrollutvalget under 
bestillingen. Kontrollutvalgets medlemmer bør likevel sette seg inn i planens kapittel 2 for å 
forsikre seg om at planen er i samsvar med forventningene til arbeidet.  

Kontrollutvalgets medlemmer kan ta planen til orientering med mindre de har forslag til større 
endringer. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling - Har kommunen etablert rutiner som sikrer en god 

prosjektstyring av større investeringsprosjekter i 

planleggings- og gjennomføringsfasen?  

- I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter 

innen vann og avløp innenfor tids- og kostnadsrammer 

i samsvar med hovedplan og vedtak?  

- Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler 

for anskaffelser innen vann og avløp?  

Kilder til kriterier - Kommuneloven 

- Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning 

av investeringsregnskapet. Kommunal- og 

regionaldepartementet (2011) 

- Kommunens egne reglement og vedtak, blant annet 

økonomireglementet 

- Malvik kommunes hovedplan for vann, avløp og 

vannmiljø 2019-2030 

- Rolstadås, A. (2006) Praktisk prosjektstyring, 4. 

utgave 

- Andersen, E.S., Grude, K.V & Haug, T. (2003) 

Målrettet prosjektstyring, 4. utgave 

- Westhagen, H. (2003) Prosjektarbeid, 5. utgave 

Metode Intervju, dokumentgjennomgang, regnskapsgjennomgang 

Tidsplan • 320 timer 

• Levering til sekretær 31.05.2021 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor:  

Sunniva Tusvik Sæter, sts@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider:  

Line Johnsen Wirum, ljw@revisjonmidtnorge.no 

 

mailto:sts@revisjonmidtnorge.no
mailto:ljw@revisjonmidtnorge.no


 

 

Kvalitetssikrere: 

• Johannes Nestvold 

• Arve Gausen 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Malvik 

kommune 

Rådmann Carl-Jakob Midttun eller den som rådmannen 

delegerer  

 

 

 

 

 



 

 

MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Malvik har i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 prioritert vann og avløp 

øverst. Kontrollutvalget bestilte derfor en forvaltningsrevisjon av dette temaet i sak 34/20.  

Følgende framgår av protokollen:  

 

Figur 1. Behandling og vedtak  

Kilde: Protokoll fra Malvik kontrollutvalgsmøte 03.11.2020 

Revisor har fått kjennskap til at kontrollutvalget er interessert i prosjektstyring og anskaffelser. 

Dette er derfor tatt inn i prosjektet og framgår av problemstillingene.  

1.2 Bakgrunnsinformasjon 
Kommunen har myndighet for flere områder som påvirker vann og vannkvalitet, herunder 

avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Kommunen er en del 

av samarbeidet om revidert og oppdatert regional vannforvaltningsplan med tilhørende 

tiltaksprogram i vannregionen.1  

Kommunen har ansvar for den totale avløpsinfrastrukturen i kommunen, og er normalt eier av 

avløpsrenseanlegg og ledningsnett. Dette gir kommunen ansvar som forurenser. Det kan være 

en krevende oppgave for kommunene å balansere rollene som forurensningsmyndighet og 

 

1 Miljødirektoratet, «Kommunens ansvar for vannforvaltning» 

<https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/kommunens-ansvar/%0D>. 



 

 

forurenser.2 0,61 prosent av spillvannsnettet er i gjennomsnitt fornyet hvert av de siste tre 

årene.3 

Ifølge SSB hadde 99,5 prosent av norske innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk vann av 

tilfredsstillende kvalitet med hensyn til E.coli.4  

Tabell 1. Vann og avløp 

Nøkkeltall  
Malvik kommune 

Kostra-
gruppe 8 

Landet 
uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva,  3566 3739 3566 3739 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 29.4 29.4 29.4 29.4 29.8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva,  3109 3109 3495 3988 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 0.68 0.28 1.40 .. 0.64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt (prosent) 99.8 99.8 .. .. .. 

Kilde: SSB 

KOSTRA-tallene viser at kommunens vanngebyr ligger litt under KOSTRA-gruppen og landet 

uten Oslo. Avløpsgebyret ligger også noe under sammenligningsgruppene. Andelen 

kommunalt ledningsnett som er fornyet de siste tre årene er stabilt, og på linje med KOSTRA-

gruppen og landet uten Oslo. En stor andel av kommunens innbyggere er tilknyttet anlegg der 

rensekrav er oppfylt. 

I 2019 ble det laget en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. I budsjett for 2020 framgår det 

at Malvik i dag har en infrastruktur innen vann og avløp som ikke er tilfredsstillende når det 

gjelder dagens og fremtidig kapasitet og kvalitet. Kommunen har definert at 

vannforsyningssikkerheten ikke er tilfredsstillende og utgjør en samfunnsrisiko. 

Avløpssystemet i store deler av kommunen har ikke tilfredsstillende separering av spillvann og 

overvann. Rensekvalitet og kapasitet er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig og oppfyller ikke krav 

i forskrift. Samtidig er Malvik en kommune i vekst, noe som gir ytterligere utfordringer og 

muligheter på området.  

 

 

2 Miljødirektoratet, «Avløp» <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/avlop/>. 

3 Statistisk Sentralbyrå, «Kommunalt avløp», 2020 <https://www.ssb.no/var_kostra>. 

4 Statistisk Sentralbyrå, «Kommunal vannforsyning», 2020 <https://www.ssb.no/vann_kostra>. 



 

 

Hva er betryggende kontroll av investeringsprosjekter? 

En vellykket prosjektgjennomføring er et prosjekt som leverer til rett tid, med riktig ytelse og 

innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Et godt styringsgrunnlag og realistiske planer kan 

innebære riktig budsjett og avsetninger, korrekte fremdriftsplaner og en hensiktsmessig 

organisering, risikostyring med mer. Innholdselementer i et prosjektsstyringsgrunnlag vil 

normalt være følgende momenter5: Initiering/planlegging, gjennomføring, avslutning og 

evaluering. Her har kommunene et investeringsreglement for gjennomføring av kommunale 

investeringsprosjekter. Reglementet definerer roller, krav til beslutningsunderlag og 

beslutningspunkter mellom ulike faser.  

Den usikkerheten som er iboende i ethvert prosjekt gjør det umulig å estimere et beløp på 

forhånd hvor mye et prosjekt kommer til å koste når det er ferdig. Man skiller mellom tå måter 

for estimeringsarbeidet: tradisjonell estimering av kostnader eller et stokastisk 

(sannsynlighetsbasert) kostnadsestimat6. Skille mellom modellene er ved kostnadsestimat 

som er sannsynlighetsbasert, synliggjøres risikoen i kostnadsestimatet til beslutningstakerne.  

For å vurdere økonomistyringen i et prosjekt er det av interesse å se på kostnadsutviklingen i 

selve prosjektet – fra prosjektet kommer inn i økonomiplanen til prosjektet er ferdigstilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DNV: Kvalitetssikring av prosjekter ISO 9001 

6 Kostnadsestimering under usikkerhet, Consept temahefte nr. 4: 

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010610/CONCEPT_kostnadsestimering_til+WEB.pdf/7fe95f32-0477-4468-b0e5-54589687c16d  

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010610/CONCEPT_kostnadsestimering_til+WEB.pdf/7fe95f32-0477-4468-b0e5-54589687c16d


 

 

1.3 Kommunens organisering 
Malvik kommune er organisert på følgende vis:  

 

Figur 2. Malvik kommunes organisasjonskart 

Kilde: Malvik kommunes hjemmeside 

 

FDV Kommunalteknikk er underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester. 

FDV står for «forvaltning, drift og vedlikehold». Avdelingen arbeider med produksjon og 

distribusjon av vann, avløpsrensing, avløpsnett og tømming av slam/septik.  



 

 

2 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

2.1 Avgrensing 
Revisor vil ikke undersøke anskaffelsene opp mot lov om offentlige anskaffelser. Revisor vil 

ikke undersøke om valg av tilbydere har vært riktig.  

Revisor vil i utgangspunktet se på prosjekter som er gjennomført i tiden hovedplanen har vært 

gjeldende. Det vil være aktuelt å se på prosjekter og investeringer som ikke er en del av 

hovedplanen.  

2.2 Problemstillinger 
- Har kommunen etablert rutiner som sikrer en god prosjektstyring av større 

investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen?  

- I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor tids- 

og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?  

- Benytter kommunen seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og 

avløp?  

2.3 Kilder til kriterier 
- Kommuneloven 

- Veileder: Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. 

Kommunal- og regionaldepartementet (2011) 

- Kommunens egne reglement og vedtak, blant annet økonomireglementet 

- Malvik kommunes hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019-2030 

- Rolstadås, A. (2006) Praktisk prosjektstyring, 4. utgave 

- Andersen, E.S., Grude, K.V & Haug, T. (2003) Målrettet prosjektstyring, 4. utgave 

- Westhagen, H. (2003) Prosjektarbeid, 5. utgave 

2.4 Metoder for innsamling av data 
I problemstillingene om prosjektstyring vil vi se på dokumentasjon og rutiner for planlegging 

og gjennomføring av utvalg investeringsprosjekt innen vann og avløp. Revisor vil se på 

reglement og kvalitetssystem for å følge opp investeringsprosjektene. Videre om det er 

standardiserte administrative prosesser, metoder eller krav til planlegging, styring og 

gjennomføring av prosjekter i kommunens kvalitetssystem. Revisor vil se på kostnadsoverslag, 

vurderinger av usikkerhet i prosjekt og ellers dokumenterte prosjektforutsetninger. Videre se 



 

 

på oppfølging av økonomien i investeringsprosjekt, og rutiner for avslutning og evaluering av 

investeringsprosjekt. Revisor vil gjennomføre intervju med aktuelle ansatte som arbeider 

innenfor området.  

Når det gjelder problemstillingen om anskaffelser, altså om kommunen benytter seg av 

gjeldende rammeavtaler innen vann og avløp, vil det også her gjennomføres intervju og 

dokumentgjennomgang. Det er aktuelt å se på et utvalg kjøp i investeringsregnskapet og 

undersøke disse opp mot gjeldende rammeavtaler. Videre vil revisor gå gjennom leverandører 

som har rammeavtaler med kommunen og undersøke omfang av benyttelse, samt se på 

tilhørende dokumentasjon av avtalene samt kommunens rutiner for å følge opp disse.  

 

 

Steinkjer, 08.12.2020 

 

Sunniva Tusvik Sæter      

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



Prosjekt nr: Kommune:
FR1151 Malvik

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
Vann og avløp

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3

Ansettelsesforhold: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA

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

Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 
funksjoner i annen kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte 

kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Rådgivnings- eller Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller 
andre tjenester som tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
er egnet til å påvirke vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
revisors habilitet med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 

enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. 

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor 
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

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

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

Verdal, 20.11.2020

Sunniva Tusvik Sæter
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor



       
Revisjonsstrategi  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 40/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/495 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Det innebærer blant annet at utvalget regelmessig blir orientert om revisors arbeid. 
Oppdragsansvarlig revisor vil orientere om strategien for revideringen av 2020-regnskapet.  

Formålet med revisjonsstrategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og definere 
hva revisor må gjøre for å ha et tilstrekkelig grunnlag for å legge fram revisjonsberetningen. 
Revisjonsberetningen skal være ferdig innen 15. april og danner grunnlaget for 
kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen sendes kommunestyret 
via formannskapet. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge, vil 
orientere om arbeidet med revisjonsstrategien.  

Vurdering 
Revisors orientering skal gi kontrollutvalget kunnskap om revideringen av 2020-regnskapet 
spesielt. Den skal i tillegg gi utvalget visshet for at kommunens regnskaper blir betryggende 
revidert. Orienteringen er derfor også et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å påse at 
kommunens regnskapsrevisor utfører sine plikter i samsvar med lov- og regelverk. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
 



       
Revisors erklæring om egen uavhengighet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 41/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/495 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors egenerklæring til orientering. 
 
Vedlegg 
Uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte. Som et ledd i dette skal 
kontrollutvalget påse at regnskapsrevisjonen blir utført av en revisor som oppfyller kravene til 
uavhengighet i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Vedlagt denne 
saken følger revisors erklæring om egen uavhengighet. Her erklærer revisor at hun ikke har 
noen relasjoner til kommunen som gjør at hun ikke kan påta seg oppdraget med 
regnskapsrevisjonen. 

Vurdering 
Kontrollutvalget kan ta egenerklæringen til orientering. 
 
 



F,øRevisjon
iVlielt-Norge -

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Malvik kommune

Kommuneloven $24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 5516-19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften.

T 02.0r.2020

Ann Katharine ner

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem i styrende
or9aner

Undeftegnede 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 interessekonfl ikt
eller svekket tillit

Undeftegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virkomhet
som kan føre til interessekonfliK eller svekket tillit til rollen som
revisor.

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

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
tilå påvirke revisorc
habilitet

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
$enester overfor Malvik kommune som er av en slik art at dette
kommer i konfliK med denne bestemmelsen.

Før slike denester utføres, vurderèr revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konfliK med bestemmelsen i forskriftens g t6, utfører revisor ikke
tjenesten. Hveft enkelt tilfelle vurderes særskilt.

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
kontroll-oppgaver

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

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

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

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

Oppdragsansvarlig revisor



       
Plan for eierskapskontroll 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 42/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/497 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger plan for selskapskontroll 2020-2024 fram for kommunestyret med 
denne innstillingen: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med denne 
prioriteringsrekkefølgen: 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven føre kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierskap, eierskapskontroll. En eierskapskontroll skal gi svar på om forvaltningen av 
kommunens eierskap skjer i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. I løpet av det første året etter at kontrollutvalget er 
konstituert, skal det vedta en plan for eierskapskontroll. Planen skal bygge på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Se ellers kommuneloven § 23-4. 

Revisjon Midt-Norge har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering som ble lagt fram for 
kontrollutvalget 28.04.20, sak 8/20. Her peker revisor på tre selskaper der det er risiko ved 
eierskapet; Trøndelag brann- og redningstjeneste er vurdert å ha høy risiko, mens 
eierskapene i Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og Trønderenergi AS begge er vurdert å 
ha moderat risiko. Revisjonen beskriver selskapene slik (side 43): 

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS leverer en viktig tjeneste for sine eierkommuner. 
Selskapet har ansvar for å forvalte brann- og redningstjenesten for sine eierkommuner. Andre 
eierkommuner er Trondheim kommune, Indre Fosen kommune, Oppdal kommune og Rennebu 
kommune. Malvik kommune har nest størst eierandel. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 
selskapet vurderes til å ha høy risiko. 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er et selskap som leverer arkivtjenester for å hjelpe eierne 
med å oppfylle krav i arkivloven. Selskapet har mange eiere, og leverer en relativt viktig tjeneste 
for eierne sine. Det har ikke blitt gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i 
selskapet tidligere, noe som øker revisors risikovurdering. Selskapet vurderes til å ha moderat 
risiko.  

Trønderenergi AS eies av flere kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet arbeider for å skape 
verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. 
På grunn av flere kommunesammenslåinger fra 2020 er det endringer i eiersammensetningen i 
selskapet, og revisor vurderer på bakgrunn av dette selskapet til å ha middels risiko. Det ble 
gjennomført en selskapskontroll i Trønderenergi i 2014, og det kan derfor være aktuelt med en 
ny gjennomgang. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet i samarbeid med flere 
av eierkommunene kan være en aktuell løsning, da det er mange små eiere i selskapet. På 
denne måten kan ressursene til kontroll fordeles på flere. 

I risikovurderingen står det også at det er mulig å gjennomføre eierskapskontroller på tvers 
av selskapene, eksempelvis om kjønnsbalansen i styrene er i tråd med lovverket eller om 
selskapene har etiske retningslinjer. En annen mulighet er å undersøke hvordan 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/0003-Vedlegg-Revisors-risiko-og-vesentlighetsvurdering-1.pdf


eierskapsmeldingen til kommunen følges opp.  

Vurdering 
Forslag til prioriteringer i plan for eierskapskontroll er basert revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Tre selskap er aktuelle for eierskapskontroll. Sekretariatet har 
foreslått noen generelle problemstillinger som eierskapskontrollene bør gi svar på. 
Problemstillingene bør utdypes og konkretiseres ved bestilling av den enkelte 
eierskapskontroll. 

Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å gjøre endringer i planen. Kontrollutvalget 
bør derfor gis fullmakt til å foreta endringer i planen, slik kommuneloven legger opp til.  
Eventuelle endringsvedtak vil bli oversendt kommunestyret til orientering. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte planutkastet og sender 
det til kommunestyret for endelig vedtak. 
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Utkast til plan for 
eierskapskontroll 
2020-2024 

Malvik kommune  
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Om eierskapskontroll 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll. 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring, se kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den 
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet. Planen basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for 
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. Kontrollutvalget vil vurdere 
om det er nødvendig å rullere planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 550 timer årlig til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret, Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.  

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram i tabellen under  

Prioritert tema/selskap Eksempel på spørsmål/innretning 

1. Trøndelag brann og 
redningstjeneste IKS 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

2. Interkommunalt 
arkiv Trøndelag IKS 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

3. Trønderenergi AS 
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

 
En fullstendig oversikt over kommunens eierskap, slik de framgår av årsregnskap for 2019 
følger på neste side.  
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Malvik kommunes eierskap pr. 31.12.2019 
Aksjer og  andeler, beløp i hele kroner 
 
 
Selskapets navn Kostpris Verdi 31.12. Eierandel 

TrønderEnergi AS 34 774 400 34 774 400 2,95 % 
KLP-forsikring 26 530 697 26 530 697  

lnnherred Renovasjon IKS 1476 495 1476 495 15,00 % 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1984 774 1984 774 6,02 % 
Revisjon Midt-Norge SA 120 000 120 000 4,30% 
Konsek Trøndelag IKS 53 000 53 000 10,60 % 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 1 2,86 % 
Norservice AS 2 000 2 000 1,60% 
Foreningen Norges Blindeforbund 5 000 5 000  

Biblioteksentralen SA 1800 1800  

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (ikke bokført) 12 500 12 500 7,69% 
Midt-Norge 110-sentral IKS (ikke bokført) 1 1 4,29% 
Trondheim Havn IKS (ikke bokført) 1 1 0,01% 
Sum 64 960 669 64 960 669  

 



       
Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 43/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/472 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Oppfølging av vedtak, kommunestyrets sak 11/19 - Rapport fra selskapskontroll, Innherred 
renovasjon IKS 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet rapport etter forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) av Innherred 
Renovasjon i sak 4/19. Rapporten omfattet også en eierskapskontroll, det vil si en kontroll av 
kommunens forvaltning av eierskapet. Rapporten ble sendt kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:  
a. Ber rådmannen om å påse at etterkalkylen legges ved som note i 

kommunens årsregnskap.  
b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at:  

• Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå 
på de ulike selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på 
de ulike selvkostområdene synliggjøres 

• Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for 
de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om 
prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen 

• Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen 
for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges 

• Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for 
henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.  

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen 
av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.  

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste 
rullering av eierskapsmeldingen. 

Rådmannen har gjennom vedlagte brev fulgt opp vedtakets to første punkt. Som det går fram 
av brevet vil også vedtakets tredje punkt bli fulgt opp når kommunens eiermelding rulleres. 

Sekretariatet viser ellers til rapporten fra forvaltningsrevisjon. 

Vurdering 
Sekretariatet anser vedtakets to første punkt er fulgt opp. Kontrollutvalget bør avvente 
rulleringen av eierskapsmeldingen før det avslutter saken.  
 
 
 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/12/0007-04_19-Rapport-fra-selskapskontroll-Innherred-Renovasjon-IKS.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/12/0008-Vedlegg-FR-IR-Malvik-endelig.pdf
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Oppfølging av vedtak i K-sak 11/19 - Rapport fra selskapskontroll, Innherred 
Renovasjon IKS 

Kommunestyret fattet den 25.02.2019 slikt vedtak i sak om selskapskontroll: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og: 
a. Ber rådmannen om å påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens 

årsregnskap. 
b. Ber eierrepresentantene om å bidra til at: 

i. Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de 
ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike 
selvkostområdene synliggjøres. 

ii. Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike 
selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for 
kostnadsfordeling til kommunen. 

iii. Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for 
beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges. 

iv. Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis 
fritak og reduksjon av gebyr. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av 
vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020. 

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste 
rullering av eierskapsmeldingen. 

 
Foreliggende brev er en oppfølging av vedtakspunkt 2. 
 
Ordfører fulgte opp og rettet en henvendelse til Innherred Renovasjon om saken den 05.03.2019. 
I sitt svar sier Innherred Renovasjon at punktet om ensartet rapportering, likt detaljnivå og 
synliggjøring ble ivaretatt fra budsjett 2019. Etterkalkyle (KOSTRA-rapportering) ble oversendt 
representantskapet i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2019. De sier videre at fra 
og med 2019 vil de renteberegne selvkostfondene, slik at de følger veilederen på dette punktet.  
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To ulike søknadsskjema er ifølge Innherred Renovasjon nå under utarbeidelse. 
 
I kommunens årsregnskap for 2019 er vedtaket fulgt opp gjennom note 22. 
 
Dette brevet vil følge saken om revidering av eierskapsmeldingen som vedlegg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Carl-Jakob Midttun  
rådmann Bjørg Løkken 
976 36 633 rådgiver 
 415 07 236 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Frank Arne Hammer    
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Års- og møteplan for 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 44/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/36 - 9 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen. 
 
Vedlegg 
Års- og møteplan for 2021 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget må vedta en møteplan for 2021. Utvalget har budsjett til seks møter årlig, 
sekretariatet foreslår tilsvarende antall møter også neste år. Sekretariatet har laget et forslag 
til års- og møteplan, se vedlegg. Listen over saker i årsplanen er ikke uttømmende. 

Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å 
kontrollere kommunens eierskap. For å bli bedre kjent med arbeidsområdet har sekretariatet 
lagt opp til to besøk i kommunale virksomheter/selskaper som kommunen har eierskap i. 
Kontrollutvalget kan ta endelig stilling til hvilke besøk det vil gjennomføre i første møte i 
2021. 

Konklusjon 
Sekretariatet legger fram forslag til årsplan til diskusjon, eventuelle endringer kan gjøres i 
møtet. 
 
 



Års- og møteplan for kontrollutvalget i Malvik 2021  
 

Aktiviteter/saker feb mai juni sept nov des 
 16. 18. 15. 21. 2. 14. 
Orientering fra kommunedirektøren x x x x x x 

Vedtaksoppfølging    x   x 

Etterlevelseskontroll     x  

Årsmelding for kontrollutvalget  x      

Budsjett for kontrollutvalget     x   

Revisjonsstrategi      x 

Budsjettkontroll     x   
Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 x     

Bestilling –  
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll 

  x    

Prosjektplan – 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll    x   

Rapport – forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll  x x     

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring      x 

Års- og møteplan      x 

Virksomhetsbesøk  x   x  
 

 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 15.12.2020 45/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/496 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av offentlighetsloven 
Forvaltningsrevisjon og metodevalg- Presentasjon av Arild Blekesaune, NTNU 
FKT Medlemsinfo november 2020 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i møtet: 

• Forsinket levering av forvaltningsrevisjon av barnevernet p.g.a. høyt 
arbeidspress i kommunens administrasjon. 

• Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av offentligehtsloven  
• Forvaltningsrevisjon og metodevalg – fra Konsek Trøndelag samling for 

kontrollutvalg 2020 
• Forum for kontroll og tilsyns medlemsinformasjon for november -20 

 
 



Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av 
offentlighetsloven 
Kommunal Rapport 11.11.2020 
 
Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av 
offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen. 
 
– Vi mener Fylkesmannens vedtak er feil, og det gir offentlig eide energikonsern en 
konkurranseulempe i forhold til de private. Vi vil ha like konkurransevilkår, sier advokat Kaare 
Andreas Shetelig. 
 
Han representerer energiselskapene BKK AS og Trønderenergi AS. 
 
Tar sakene til retten 
Etter et innsynskrav fra NRK vedtok Fylkesmannen i Vestland i mars at morselskapet i 
energikonsernet BKK AS er omfattet av offentlighetsloven, noe som gir offentligheten 
innsynsrett i selskapets dokumenter. BKK AS mener Fylkesmannens konklusjon er uriktig og 
tok ut søksmål mot staten. I starten av november møttes partene i retten. I denne saken var 
Energi Norge partshjelper for BKK. 
 
Et tilsvarende vedtak fattet Fylkesmannen i Trøndelag i april i forbindelse med 
energikonsernet Trønder Energi AS. Også her kom Fylkesmannen fram til at morselskapet i 
Trønderenergi er omfattet av offentlighetsloven, og energikonsernet svarte med søksmål. 
Rettssaken er berammet i Oslo tingrett i februar, og det er samme advokat som fører denne 
saken for energikonsernet.  
 
– Vi ønsker å avklare de rettslige spørsmålene i denne saken, og det er første gang dette 
behandles i retten. Jeg ønsker ikke å prosedere saken i mediene, sier Shetelig. 
 
Offentlighetslovens §2 
Lova gjeld for 
a) staten, fylkeskommunane og kommunane 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har ein eigarandel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i 
rettssubjektet, og 
d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i 
rettssubjektet. 
Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private.  
 
Ikke utsatt for konkurranse 
Begge energikonsernene eies hovedsakelig av kommuner på Vestlandet og i Trøndelag, og 
dermed gjør offentlighetsloven seg gjeldende. Offentlig eide selskap som driver 
næringsvirksomhet i direkte konkurranse med private aktører gis imidlertid unntak fra lovens 
virkeområde, og dette stridens eple. 
 
– Utgangspunktet er at all virksomhet som kontrolleres av det offentlige, også 
aksjeselskaper, er underlagt offentlighetsloven. I disse sakene mener staten at det er 
datterselskapene, og ikke morselskapene, som er utsatt for direkte konkurranse. 
Morselskapene er dermed omfattet av offentlighetsloven, sier regjeringsadvokat Nils Sture 
Nilsson. 
 



Mener vedtakene er feil 
Fylkesmennene i Vestland og Trøndelag mener at morselskapene i BKK og Trønder Energi 
ikke driver næring i direkte konkurranse med private aktører. 
 
«Fylkesmannen er ikke uenig med BKK AS i at selskapet driver konkurranse med andre 
morselskap og energiselskap i Norden. Vi kan likevel ikke se at det er godtgjort at BKK AS 
driver sin virksomhet hovedsakelig i direkte konkurranse med private energikonsern slik det 
stilles krav om i lovteksten», skriver Fylkesmannen i Vestland i sitt vedtak. 
 
Både BKK og Trønder Energi mener de driver i konkurranse med private aktører. I 
stevningen peker BKK på at det foreligger en rekke energikonsern som selger kraft i de 
samme markedene som BKK-konsernet. Både BKK og Trønderenergi mener at offentlige 
virksomheter skal ha samme rammevilkår som konkurrentene. 
 
«BKK AS mener at Fylkesmannens vurdering og standpunkt her er feil. Det foreligger en 
rekke private energikonsern som selger kraft i de samme markedene som BKK-konsernet», 
skriver advokat Shetelig i stevningen. 
 
Sprikende praksis 
Fylkesmannens praksis i vurderingen av innsynsrett i morselskap i energikonsern er 
sprikende, og dette er noe av grunnen til at konsernene nå har tatt saken til retten. 
Fylkesmannen i Troms vedtok i 2010 at morselskapet i Troms Kraft AS ikke er omfattet av 
offentlighetsloven, og den samme vurderingen gjorde Fylkesmannen i Rogaland samme år i 
forbindelse med innsynsrett i Haugaland Kraft. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
konkluderte samme år med at Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS er omfattet av 
offentlighetsloven, og den samme vurderingen falt Fylkesmannen i Hordaland ned på for 
Sunnhordland Kraftlag AS året etter. 
 
«Samlet sett gir den sprikende fylkesmannspraksisen ikke nødvendig veiledning for 
spørsmålet om, og når, et morselskap i et energikonsern er omfattet av loven», skriver BKKs 
advokat i stevningen. 
 
Regjeringsadvokaten er enig i at Fylkesmennenes sprikende tolkning av om kraftselskapene 
er underlagt offentlighetsloven bidrar til å skape et noe uklart juridisk landskap. 
 
– Motparten ønsker seg en rettslig prøvning av spørsmålet for å få klargjort hva som er riktig 
juridisk forståelse, og det kan være fornuftig for begge parter, sier Nilsson. 
 



Forvaltningsrevisjon og metodevalg

Om ulike metoder i forvaltningsrevisjon og forholdet 

mellom spørsmålsformulering og metodevalg.

Arild Blekesaune

Professor i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
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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

2. Presis problemstilling

3. Strategi, design

4. Datainnsamling

5. Dataanalyse

6. Rapportering

Dages tema
Kontrollutvalgets 

oppgave

Forvaltningsrevisors    

oppgaver
Potensielt problem:

Er det mulig for 

forvaltningsrevisor å 

besvare de 

problemstillingene 

som ligger i 

kontrollutvalgets 

bestilling?
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Hvordan 

kommer vi 

fram til en 

presis og 

forskbar 

problem-

formulering?

I hvilken grad klarer vi å komme fram til en presis problemstilling?

Hva vet 
vi om 
emnet 
fra før?

Hva er 
formålet 

med 
revisjonen

?

Hvilke 
risikoer 

ser vi for 
oss?

Uklare ideer om 
problemer og 
potensiell risiko
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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 spørreskjema-
undersøkelse og kjøres statistiske analyser av det 
innsamlede materialet.
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To metodetilnærminger som kan bli brukt 

i en forvaltningsrevisjon

Kvantitativ 

tilnærming

Kvalitativ 

tilnærming

Data som tallfestes i 

en datamatrise

Data som tekst

Datainnsamling:

Spørreundersøkelser, registerdata

Datainnsamling:

Feltobservasjon, samtaleintervju, 

dokumenter

Analyse:

Statistisk (telle/måle)

Analyse:

Hermeneutisk (tolke)

I forvaltningsrevisjon brukes begge disse 

metodetilnærmingene og de kombineres ofte
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Eksempel på en god bestilling fra 

Time kommune til Rogaland Revisjon
(Kilde: Integrering av flyktningar. Forvaltningsrevisjon, Time kommune 2020)

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 

etter fullført opplæring? 

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. 



 

 

  

 

 
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   

 

 

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 covid-

19 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 

 

  

https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/
https://www.fkt.no/konferanser/slik-takler-du-media/slik-takler-du-media/
https://www.fkt.no/konferanser/sekretariatskonferansen-2021/
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


 

 

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 

https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/mal-for-internkontroll-i-sekretariatet/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalgsboken/id2468270/
https://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/kmd-om-endringer-i-kommunens-arsberetning-etter-fristens-utlop/
https://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/kmd-om-endringer-i-kommunens-arsberetning-etter-fristens-utlop/
https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/kommunedirektoren-kan-ikke-endre-eller-redusere-kontrollutvalgets-budsjettforslag-for-kontrollarbeidet/
https://www.fkt.no/nyheter/sekretariatet-kan-delta-digitalt-i-fysiske-moter-i-kontrollutvalget/
https://www.fkt.no/medlemssider/sporsmal-og-svar/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/


 

 

 

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 

https://www.fkt.no/nyheter/dilemmasamling-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
https://www.fkt.no/medlemssider/
http://www.fkt.no/
https://twitter.com/FKT_no
https://www.facebook.com/FKT.no/
mailto:fkt@fkt.no
http://www.gettysburgdaily.com/sickles-witness-tree/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
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Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
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Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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