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Sak 19/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av nytt prosjekt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av 
følgende tema til neste utvalgsmøte:  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget var enige om at det vil være hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon 
med tema bemanning i skolen. 
 
Utvalget tok blant annet opp: 

 Skolebyggene i kommunen er bra, hva med innholdet? 
 Barn med ekstra behov. Følger pengene elevene? 
 Kommunes fremstilling av stillingsressurser mv. i regnskapene 

 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av 
følgende tema til neste utvalgsmøte: Bemanning i skolen.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet forbereder en bestilling av forvaltningsrevisjon av 
følgende tema til neste utvalgsmøte: Bemanning i skolen.” 
 
 
Sak 20/22 Orientering om kommunens kapasitet og kompetanse på 
helsetunene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende fra administrasjonen orienterte: 
 

 Tone Østvang, kommunalsjef helse og velferd 
 Lise Karin Dybvad, fagleder hjemmesykepleien 

 
Presentasjonen ligger vedlagt protokollen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 21/22 Budsjettkontroll - august 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 21/22 



 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet budsjettkontrollen. 
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ønsker en oppdatert budsjettkontroll i neste utvalgsmøte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en oppdatert budsjettkontroll i neste utvalgsmøte. 
 
 
Sak 22/22 Budsjett for kontrollarbeidet 2023 med økonomiplan 2024-2026 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2023 med en ramme på kr 
1 775 700. 
 
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet budsjettet. 
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2023 med en ramme på kr 
1 784 700. 
 
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2023 med en ramme på kr 
1 784 700. 
 
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
 
 
Sak 23/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  



 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet referatsakene.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 24/22 Årsoppgjørsbrev 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
Behandling: 
Utvalget drøftet årsoppgjørsbrevet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 25/22 Godkjenning av kontrollutvalgets møte 1.9.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 01.09.2022 25/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.9.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.9.2022, godkjennes.  
 
 



åpen – nyskapende – samhandlende

Kapasitet og kompetanse 
på helsetunene

Informasjon 1.9.2022
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Rapport fra forvaltningsrevisjonen

Jfr. vedtak i kommunestyret 
30.05.22
 jobbes det nå med å følge opp 

revisors anbefalinger
 kommunedirektøren vil 

rapportere til kontrollutvalget 
om status innen utgangen av 
2022  
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Kilde: Sammendrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten –

Kapasitet og kompetanse
 Høyt sykefravær påvirker kapasitet og kompetanse.
 Fokus på heltidskultur har resultert i flere som jobber heltid.
 Kommunen har oversikt over de ansattes kompetanse, men mangler 

overordnet oversikt over hvilken kompetanse det er behov for.
 Det stilles krav til årlige kurs for ansatte. Det er ansatte som ikke har 

tatt kurs innenfor ernæring og medisinhåndtering i henhold til rutine.
 Ansatte har tilbud om videre- og etterutdanning, men få som 

benytter seg av dette.
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Kapasitet og kompetanse
Vi har per i dag følgende kompetanse tilgjengelig på helsetunene
- Kokker ( 2 personer) og i tillegg er denne kompetansen tilgjengelig i 

den hjemmebaserte omsorgen
- Ergoterapeut (1 person) og i tillegg er kompetansen tilgjengelig i den 

hjemmebaserte omsorgen
- Fysioterapeut (1 person) og i tillegg er denne kompetansen 

tilgjengelig i den hjemmebaserte omsorgen/ samt fysikalske institutt
- Aktivitør ( 2 personer) 
- Pleiemedarbeidere med ulik fagbakgrunn (fagbrev som servitør, 

bachelor i husdyr, velferd og produksjon, studenter på helg)
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- Kompetansen benyttes på tvers av avdelinger ihht behov 
- Egnethet er sentralt, ikke kun formell utdanning
- Ut fra dagens rammebetingelser, vurderes helsetunene å ha 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i dag
- Dette vil bli en større utfordring fremover
- Det må bl.a. jobbes mer med innovasjon og oppgavedeling , 

eksempelvis hvem må gjøre hva, bruk av teknologi, etc. 

Kapasitet og kompetanse
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