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åpen – nyskapende - samhandlende

Invitasjon

 Kommer inn på pågående og kommende satsinger på de ulike 
tjenesteområdene.

 Orientere om utfordringer på de ulike tjenesteområdene, samt 
administrasjonens oppfatning av risiko for at tjenesteområdene og 
enhetene ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke 
etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt. 
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åpen – nyskapende - samhandlende

Bakteppe
Hovedsatsinger i inneværende økonomiplanperiode:

 Heltidskultur og kvalitet i tjenestene
 Målsetting om 68 prosent hele faste stillinger i perioden

 Innovasjon og utvikling
 Inkluderer digitalisering og velferdsteknologi

 Klima og miljø
 Redusere utslipp

 Klimatilpasning

 Mål om 45 prosent utslippsreduksjon frem til 2030

 Byvekstavtale
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åpen – nyskapende - samhandlende

Internkontroll og kvalitet

Hovedsatsinger:

 Nytt kvalitetssystem, inkludert avvikssystem på plass i løpet av 2021

Innkjøp + organisasjonsutviklingsprosess

Utfordringsbilde:

 Systematisk HMS-arbeid

 Innbyggerdialog/samskaping

 Personvern/GDPR
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åpen – nyskapende - samhandlende

Helse og velferd

Spesielle satsinger:

 Helseplattformen – omfattende organisasjonsutvikling

 Kontinuerlig forbedring, nye arbeidsmetoder (e-læring og simuleringsrom)

 Matsvinn, logistikk, transport

Utfordringsbilde:

 Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i en situasjon der kommunen må 
planlegge for flere eldre med hjelpebehov, kombinert med flere yngre 
tjenestemottakere med økende hjelpebehov.

 Samhandling og samarbeid for å sikre et helhetlig tilbud til brukerne (internt og 
eksternt), sikre "overganger" mellom tjenester.
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åpen – nyskapende - samhandlende

Oppvekst og kultur
Spesielle satsinger:

 Arbeid mot mobbing i barnehage, skole og SFO

 Strategi for språk, lesing og skriving i skole og barnehage

 Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling på barnehage- og skole-
området

Utfordringsbilde:

 Omfanget av barn med særlige behov oppleves økende. Dette krever tverrfaglige 
samarbeid og løsninger både innenfor og på tvers av tjenesteområder

 Barnehageområdet – styring og ansvar, lokal barnehagemyndighet
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åpen – nyskapende - samhandlende

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Spesielle satsinger:

 Klima og miljø, inkl. Byvekstavtalen

 Effektivisering og kvalitetsheving på saksbehandlingen

 Kvalitetsheving på gjennomføringsevne i investeringsprosjekter

Utfordringsbilde:

 Infrastruktur innenfor vann- og avløp er ikke tilfredsstillende når det gjelder 
dagens og fremtidig kapasitet og kvalitet. Tiltak: Hovedplan vann, avløp og 
vannmiljø.

 Klimatilpasning
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åpen – nyskapende - samhandlende

Økonomi

 Bakteppe:
 Etablert økonomiske målsettinger og handlingsregler

 Utfordringsbilde:
 Bevaring av realkapital

Forvaltes bygningsmassen effektivt. Er nivået på vedlikehold, rehabilitering og tidspunkt for 
nybygg optimal, slik at kommunens realkapital bevares på en effektiv og miljømessig måte?
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åpen – nyskapende - samhandlende

Eierskap

 Bakteppe:
 Eierskapsmelding vedtatt 2017, rulleres i 2020

Prinsipper for eierskap og eierstrategi, samt krav/forventninger til selskapene knyttet til 
bl.a. forsvarlig kapital, meroffentlighet og samfunnsansvar. 

 Etablert rutine for tilbakemelding fra eierrepresentanter til 
kommunestyret

 Registreres at RM vurderer risikoen som høy i ett av selskapene
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Fra: Sivertsen Ketil <Ketil.Sivertsen@malvik.kommune.no> 
Dato: 28. april 2020 kl. 16:44:00 CEST 
Til: Kjelsaas May Britt Melandsø <May-Britt-Melandso.Kjelsaas@malvik.kommune.no> 
Kopi: "Aslaug Rustad (aslaug.rustad@oimat.no)" <aslaug.rustad@oimat.no> 
Emne: Forvaltningsrevisjon 

  
Hei, 
Kontrollutvalget har bedt om innspill fra politisk hold til forvaltningsrevisjon. 
  
Nedenfor er våre prioriteringer. 
Begge punktene omhandler effektiv bruk av kommunale midler. 
  
1. Gjennomgang konsulentbruk i kommunen. 
Leie av konsulenter er en god måte å få gjort oppgaver man ikke har tilgjengelige interne ressurser 
til. 
Konsulenter er derimot dyrt og bør derfor benyttes minst mulig hvis man kan løse oppgavene selv. Vi 
ønsker en gjennomgang av konsulentbruken. Er det områder hvor man heller burde ansette egne folk 
fremfor et høyt bruk av konsulenttjenester året gjennom? Er det riktig å bruke eksterne konsulenter 
på områder hvor lokalkunnskap/kjennskap til kommunen er viktig? (Eksempelvis områdeplaner). 
  
2. Vedlikehold/eiendomsservice 
Kommunestyret har nylig vedtatt handlingsregel for vedlikehold som sier at vedlikeholdet skal være 
verdibevarende. Det er fortsatt kort tid siden denne handlingsregelen ble vedtatt og den har sånn 
sett ikke fått virke enda. Vedlikehold er derimot et viktig område for oss og vi kunne tenkte oss at 
dette legges inn planen litt senere i perioden. Man bør da kunne se at kommunal eiendom skal være i 
minst like god stand som i starten av perioden. (I forbindelse med koronakrisen er det bevilget 6 
millioner ekstra til vedlikehold også så dermed bør man egentlig i slutten av perioden kunne forvente 
å se en forbedring av tilstand sammenlignet med i starten av perioden.) 
  
Med vennlig hilsen 
  
Ketil Sivertsen 
Leder, Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Malvik Kommune. 
Gruppeleder, Senterpartiet i Malvik. 
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Målsettinger kan være så mangt, her kan det dreie seg om alt fra 

kjønnsbalanse, sykefravær til økonomiske målsettinger.  

Hvis man tenker målsettinger generelt, så vil vi i Malvik Høyre påstå at dette 

kan gjelde både alle virksomhetene i kommunen og selskaper der kommunen 

har eierandeler. Det er derfor, etter vår mening, veldig viktig med god 

oppfølging fra rådmann og at det gir kvartalsvis rapport til kommunestyret, og 

at formannskapet blir holdt løpende informert når det eventuelt dukker opp 

noe.  

Når det gjelder lovkrav til kommunen og selskaper der kommunen har 

eierandeler i, så kan det muligens være ekstra utfordrende da det nå er 

kommet en ny kommunelov, som da erstatter den fra 1992.  

Det at skillet mellom lokalpolitikere og lokal administrasjon blir skarpere, kan 

nok være utfordrende å forholde seg til, i alle fall i en overgangsperiode, 

samtidig som forholdet mellom stat og kommune nå avklares bedre i lovs form. 

Intern og ekstern kontroll av kommuners finanser økes, og muligheten til å ta 

opp store lån begrenses. 

Den nye kommuneloven angir hvilke former for interkommunalt samarbeid 

som kan brukes på denne måten.  

Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 må være 

omdannet til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at loven trådde i 

kraft. Samarbeidet anses oppløst dersom det ikke er omdannet innen fristen, 

og her blir muligens kommunene prisgitt at de respektive styrer er «påslått» og 

gjøre et godt stykke arbeid. 

Når det gjelder å utnytter ressursene, både i kommunen og i selskaper der 

kommunen har eierandeler i, så er det også her viktig at man har en rådmann 

som ikke bare følger opp virksomhetene, men at rådmannen også stiller klare 

krav til virksomhetene i kommunen.  

Når det gjelder selskaper der kommunen har eierandeler, er det også her viktig 

med en fremoverlent og dyktig daglig leder i tillegg til et godt styre.  

Spørsmålet jeg enkelte ganger stiller meg, er om informasjonen fra disse 

selskapene vi som kommune  har eierandeler i, kommer godt nok frem til 

kommunestyremøtene. Personlig savner jeg litt mere tilbakemeldinger fra de 

ulike folkevalgte som representerer kommunen i disse selskapene vi har 

eierandeler. 
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Når det gjelder hvilke tjenesteområder og/eller kommunalt eide selskaper vi 

mener det er behov for forvaltningsrevisjon i, så var det veldig nyttig å lese 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 1. januar 2020.  

Men; På side 39, under «Brann- og redningstjenester» står det at revisor ikke 

kjenner til noen spesielle utfordringer på området. Til tross for dette, så får 

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS «Rødt lys» i rapporten, og det står at 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes til å ha høy risiko.  

Mulig dette er direkte knyttet til at Malvik kommune har nest størst 

eierandelen i selskapet, med sine 6,02 % eierandel, men grunnlaget for denne 

vurderingene fremstår for meg som svak, og lite redegjørende. På bakgrunn av 

at Trøndelag Brann- og redningstjeneste leverer en så viktig tjeneste for sine 

eierkommuner, og sett i lys av kommunens eierandel, mener vi det vil være 

fornuftig å ta en forvaltningsrevisjon i dette selskapet. 

Når det gjelder selskaper der kommunen har eierandeler, velger vi å legge til at 

det vil være en god ide å oppnevne et eierutvalg, og innføre rutine for 

eierutvalgets involvering i saker knyttet til eierstyring.   

I tillegg mener vi i Malvik Høyre, det er på tide med en revisjon av vedtak, da 

både nye og historiske, i forhold til eiendomsskatt.  

Blir skatten brukt i henhold til vedtak i kommunestyre, eller har det gått inn i 

driften? Vi har ikke fått fremlagt noen regnskap over hvor mye som er tatt inn 

hvert år, og hva det konkret er brukt på av kommunale byggeprosjekt.  

Er intensjonen og politiske vedtak fulgt opp? Videre – er ileggelsen av 

eiendomsskatt til hver enkelt boligeier basert på et rettferdig prinsipp, eller har 

det resultert i en ulik behandling og ileggelse av boligeiere som skulle har vært 

ilignet en tilnærmings vis samme skatt? 

Videre så har NAV vært i vinden i den senere tid, da på flere områder både før 

og i forbindelse med korona krisen. Fungerer NAV Malvik i henhold til 

intensjonen? Utfører NAV Malvik sitt samfunnsoppdrag på en god måte? 

Hvordan veileder og bistår de innbyggerne som ikke er kommet inn på 

arbeidsmarkedet i forhold til å komme inn? Opplever innbyggerne at det er 

enkelt å komme i kontakt med NAV – er de tilgjengelig? Er folk fornøyd med 

den hjelpen og oppfølgingen NAV Malvik gir? 
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Dette var litt fra oss i Malvik Høyre, og vi ser frem til å lese gode rapporter også 

i fremtiden. 
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Sak til Kontrollutvalget. 

 

Har MK en strategisk kompetansestyring som sikrer kommunen og 

den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre kommunens 

oppgaver.  

 

1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen 

for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig 

kompetanse?  

 

2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor 

virksomheter rettet mot barn og unge, i samsvar med lovkrav og 

avtaleverk? 

 

• Kompetanse og rekruttering herunder - oppfølging av rekrutterings- 

og kompetanseplan innen områdene barnehage, helse, pleie og 

omsorg 

 

Kompetanseplaner bør: - være forankret i overordnet planverk i 

kommunen - omhandle alle elementer i kompetansestyring som 

planlegging, gjennomføring og evaluering. 

 

Dette handler om riktig bruk av kompetanse for å gi en best mulig 

kvalitet i tjenesten for våre bruke. 

 

Dette er nok kanskje et område som vi kan bli enda bedre på, og 

dette gjelder alle virksomheter. 

 

 

HTV 

Morten Sjaastad og Line Johnsen – Fagforbundet 

Kristina Mjøs - Sykepleierforbundet 
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Sak til kontrollutvalget: 

Hvordan jobber HMS-gruppene i Malvik Kommune med arbeidsmiljø knytta til 

sykefravær og oppfølging av sykefravær.  

1. Når kommunestyret fatter vedtak på krav/forventninger på hva

sykefraværet skal ligge på, har kommunestyret(MK), innsyn i hvordan

HMS- gruppene rundt på virksomhetene jobber konkret med

arbeidsmiljø, sykefravær, og oppfølging av sykefravær?

2. Når kommunestyret vedtar det de forventer/krever at maks sykefravær

skal ligge på, har de også noen konkrete krav til hvordan HMS-

gruppene(trepartssamarbeidet) rundt på virksomhetene, skal foregå for

å få ned sykefraværet?

Ett godt trepartssamarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud lokalt er 

kjempe viktig for hver enkelt virksomhet, og det bør være tydelige føringer på 

hvordan man i felleskap skal jobbe med å få ned sykefraværet. 
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Malvik kommunes Kontrollutvalg 

v/ saksbehandler Torbjørn Berglann 

         Hommelvik 28.04.2020 

 

 

Tekna Malvik takker kontrollutvalget for invitasjonen til å gi innspill under dagens møte. 

 

 

Om Tekna 

Tekna organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag eller 

naturvitenskap, og er den største masterforeningen i Norge med sine 82.000 medlemmer. I 

Malvik kommune har Tekna 6 medlemmer, fordelt mellom Vikhammer ungdomsskole og 

rådgivere på virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.  

 

På bakgrunn av Teknas medlemsmasse og kjennskap er dette innspillet til plan for 

forvaltningsrevisjon konsentrert rundt virksomhet for areal og samfunnsplanlegging og 

kommunens tekniske sektor. 

 

Politiske vedtak og ressurser 

 

Malvik er en kommune med ambisjoner, og det vises i de politiske vedtakene som gjøres.  

Samtidig er det viktig at de politiske vedtakene tar inn over seg administrasjonens ressurser 

og kompetanse. Politiske vedtak om nye og prioriterte oppgaver medfører ofte at annet arbeid 

må nedprioriteres. Dette reduserer ARESAMs mulighet til å ta gebyrfinansiert arbeid, 

lovpålagte oppgaver og andre pressende interne prosjekter. Det er derfor viktig å ta høyde for 

dette ved politiske vedtak. Svært mange prioriterte oppgaver vil også kunne redusere 

kvaliteten på oppgavene som gjennomføres.  

Ett eksempel er arbeidet med byvekstavtalen, som Malvik i 2019 ble en del av. Avtalen gir 

kommunen tilgang på midler til å gjennomføre flotte og miljøvennlige samferdselsprosjekter. 

Samtidig har ikke administrasjonens ressurser økt i tråd med arbeidsmengden dette innebærer. 

Dette betyr at byvekstprosjektene har kommet i tillegg til andre viktige oppgaver, og vil 

kunne svekke gjennomføringen av disse oppgavene. 

 

Kompetanse 

 

Tekna ønsker å løfte spørsmålet om i hvilken grad kommunen faktisk har den kompetansen 

som er nødvendig for å oppfylle sine mål, lovkrav og ambisjoner. Det vedtas jevnlig 

ambisiøse planer, uten at det er avklart i hvilken grad kommunen faktisk innehar den 

nødvendige kompetansen for å gjennomføre gitt plan. Tekna mener at det i liten grad gjøres 

en strategisk vurdering av behovet for kompetanseheving og i hvilken grad 

kompetansebehovet skal løses ved å anskaffe intern kompetanse eller konsulentbruk. Vi vil 

derfor oppfordre til å gjennomføre kompetansekartlegging. Tekna framhever naturlig nok 

virksomhetene FDV og ARESAM, uten at dette trenger å begrenses til disse to 

virksomhetene. En gjennomgang av intern kompetanse vil kunne vise om kompetanseheving 

kan gi et bedre grunnlag for å jobbe mer effektivt, riktigere og mer økonomisk, framfor 

konsekvent bruk av konsulenter. Ut over dette har ikke Tekna innspill til områder som har 

behov for forvaltningsrevisjon. 
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Status i teknisk sektor i Malvik kommune 

 

Virksomhetene FDV og ARESAM er i dag under en utviklingsprosess, som løsning på 10-

faktorundersøkelsene som ble vært gjennomført i 2017 og 2019. Disse prosessene kjører 

overordnede prosesser, og ser nærmere på bl.a. ressurser og prosesser. Det er flere av 

virksomhetenes utfordringer som vil kunne bli forbedret gjennom prosessen. Dette er for 

tidlig si, ettersom denne utviklingsprosessen ikke har konkludert i særlig mange spørsmål. 

Tekna mener derfor det er mest fruktbart å avvente disse prosessene før vi uttaler oss om 

utfordringer utviklingsprosessen forsøker å avklare.  

 

 

På vegne av Tekna i Malvik kommune 

 

Anna Marie Antonsen, 

Hovedtillitsvalgt for Tekna, 

Malvik kommune 
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Kontrollutvalget 

1. Risiko for brudd på lover for normer i barnehager og skoler 

Vi ønsker en kontroll på risikoen for brudd på lovpålagte normer i skoler og 

barnehager, i den daglig drift. 

Vedtar kommunestyre budsjetter som tilfredsstiller normen på gitte tidspunkt, uten 

at det tas høyde for at det i den daglige driften vil føre til avvik fra normene?  

Problemstillinger: 

Normene oppfattes som maksimumsnormer/et mål/et tak, ikke som en minstenorm/ei 

bunnlinje. Politikeren vedtar budsjett på ei bunnlinje, noe som gir stor sårbarhet i forhold til 

risiko for brudd på lover, og som kan føre til at de brytes kontinuerlig i den daglige drift. Det 

tas ikke høyde for at personalet har møter, planleggingstid, sykefravær og annet fravær. Det 

er barn som skal følges opp med «tidlig innsats», fremmedspråklig undervisning og 

opplæring, tilpasset undervisning etc. Grunnbemanningen er satt til normer per 

gruppestørrelse, og dekker ikke fullt ut de behov som er i den daglige drift. 

(Eksempel: Malvik kommune vedtok for 20202 et budsjett, der GSI-tall viste at lærerstillinger 

per gruppe elever/lærernormen ikke var oppfylt. Bemanningsnormen i barnehagen dekker 

ikke hele åpningstiden) 

Hvilken risiko fører minimumsnormer til under ei krise som pandemi, der smittevern er viktig 

for gruppestørrelse? 

Smittevernhensyn har ført til at barnehagen ikke kan ha full åpningstid, møter kan ikke 

holdes, pedagogene kan ikke ta ut planleggingstid, problemer med å avvikle pauser. 

 

2. Er det en risiko for at midler til drift i barnehager og skoler ikke gir den tiltenkte 

økte kvaliteten disse midlene er bevilget til? 

Problemstilling: staten har tilført midler til tidlig innsats, flyktninger etc. 

Midler til tidlig innsats ble tilført kommunen, samtidig som det var økonomiske 

nedskjæringer, sparing til fonn.  
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