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Lars Græsli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singaas
rådgiver, Konsek Trøndelag
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Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.09.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/437 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 17.09.18 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
19/18

Oppfølging av kommunestyrevedtak - forvaltningsrevisjon om
ressursbruk i skolen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/65 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Tilbakemelding fra rådmann på rapport fra forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet i møte 7.5.18, sak 10/18, rapport fra forvaltningsrevisjon om
ressursbruk, tidlig innsats og tilpasset opplæring. I sitt møte 21.6.18, sak 28/18, vedtok
kommunestyret at kontrollutvalget mottar skriftlig tilbakemelding fra rådmann på hvordan
anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen utgangen av 2018. Revisors anbefalinger i
rapporten gjengis:
·
·
·

Sikre at styring av opplæringsområdet er i samsvar med gjeldende krav til dette
Sikre at tilstandsrapportering innen opplæringsområdet videreføres, i samsvar med
opplæringslovens krav
Etablere nettverkssamarbeid innenfor opplæringsområdet med andre kommuner

Sekretariatet mottok skriftlig tilbakemelding fra rådmann 7.11.18 (vedlagt).
· Rådmannen gir en forklaring på relativt høy ressursbruk per elev
· Rådmann opplyser at det har pågått en prosess når det gjelder rolleavklaring i
ledelsen for å unngå interessekonflikter
· Det er opprettet nytt kompetansenettverk i Værnesregionen som ivaretar deler av
oppgavene nettverkssamarbeidet NEA-regionen hadde
· Rådmannen informerer om at tilstandsrapportering nå er en innarbeidet rutine i
årsplanlegging og i henhold til opplæringsloven

Rådmann kommer i kontrollutvalgets møte for å redegjøre for arbeidet som er gjort.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår kontrollutvalget å ta rådmannens tilbakemelding til
orientering.

Rådmannens kommentar til forvaltningsrevisjon – Tydal barne- og ungdomsskole – Ressursbruk,
tidlig innsats og tilpasset opplæring.
Ressursbruken:
Tydal kommune er klar over at ressursbruken pr elev kan virke høg. Som rapporten påpeker er det få
elever å dele ressursbruken på. Det er innført skjerpede kompetansekrav til undervisningspersonell i
skolen noe som medfører at det i vår kommune blir en relativ høg lærertetthet for å etterkomme
kravene. Skolen ønsker å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og i den sammenheng er det ikke
optimalt å lyse ut små stillingsandeler. Hvis vi ser på den totale ressursbruken pr elev vil eksempelvis
drift av skolebygg og skyssutgifter bidra til at kostnaden blir høg pr. elev.
Nettverkssamarbeid
Nettverkssamarbeidet NEA-regionen er som kjent avviklet, men det er opprettet et nytt
kompetansenettverk i Værnesregionen som ivaretar deler av de oppgaver som NEA-regionen hadde.
Det nye nettverket tar for seg etterutdanning og erfaringsdeling. Det er også inngått et samarbeid
med Trondheim kommune når det gjelder sensorer for gjennomføring av muntlig eksamen. Ellers er
det et godt etablert samarbeid gjennom fagråd i Værnesregionen som tar opp generelle tema og
problemstillinger i forhold til oppvekst.
Læringsresultat
Gjennom utdanningsdirektoretat i samarbeid med Fylkesmannen er Tydal med i
oppfølgingsordningen der Tydal har valgt å få veiledning i forhold til organisering, innhold i
undervisninga og analysearbeidet. Målet med dette er å få til en bedre opplæring som fører til bedre
læringsresultat.
Tilstandsrapport
Tilstandsrapportering er kommet på plass etter ny organisering. Rapporteringen har tidligere uteblitt
av ulike årsaker, men er nå en innarbeidet rutine i årsplanleggingen og er i henhold til
opplæringsloven.
Rolleavklaringer
Hovedutfordringa har ligget i dobbeltrollen til inspektør og sektorleder som er samme person. Vi har
hatt en prosess der oppgaver tilknyttet inspektørstillingen er blitt nøye gjennomgått med den hensikt
å unngå interessekonflikter.
Arbeidsoppgaver inspektør TBU
Hovedoppgaver:
1. Pedagogisk ledelse sammen med rektor. Planlegge og gjennomføre felles satsninger. Følge
opp den daglige pedagogiske driften. Planlegging og gjennomføring av planleggingsdager,
plangruppemøter og fagmøter.
2. Kompetansekartlegging/kompetanseplaner/planlegging av ansettelser sammen med rektor.
3. Ajourføring av elevadministrativt system, og læringsplattform
4. Organisering av
o Eksamen
o Nasjonale prøver
o Nasjonale kartleggingsprøver
5. Organisering av personalet/timeplanlegging/planlegging av nytt skoleår sammen med rektor

6. Veiledning av ansatte
7. SFO-leder: Ikke ønskelig på sikt, men beste løsning per dags dato pga mannskapet vi har.
8. IKT-ansvarlig: (Hva som ligger til funksjonen bør gjennomgås, og fordeles mellom IT-ansvarlig,
administrasjon og «alle»)
Oppgaver forbundet med personal og økonomi unngås så langt det lar seg gjøre. Rektor forholder
seg til sektorsjef i forhold til økonomiske drøftinger. Unntak er veiledning av ansatte i forhold til
klasseledelse og undervisning, og drøftinger i forhold til ansettelser.
Foreldrekontakt angående vedtak, spesialundervisning, klager osv unngås for at foresatte skal ha et
reelt nytt nivå å gå til når de f eks ikke er fornøyd med skolens tilbud.
I rapporten står det at enkeltvedtak skrives av inspektør men det gjøres av sektorleder. Godkjenning
av IOP, halvårsrapport og organisering av undervisning gjøres av rektor.
Rektor og sektorleder
I henhold til opplæringsloven er det definerte roller i forholdet rektor og administrativ skoleeier og
dette er uproblematisk. Sektorleder har nå faste kontordager på Rådhuset. Det er også siden
rapporten ble skrevet skjedd et skifte i rektorstillingen.

Lukking av avvik etter tilsyn - orientering fra rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
TI - &58, FE - 216
Arkivsaknr
14/116 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i møte 17.09.18, sak 15/18, å be rådmann komme og orientere om
arbeidet som er gjort for å lukke avvik påpekt i rapport fra Arbeidstilsynet. Kontrollutvalget
ønsker å bli orientert om arbeidet med å lage handlingsplan basert på risikovurdering.
Rådmann kommer i møtet for å gi kontrollutvalget en orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Oppfølging av årsrevisjon 2017 - orientering fra rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
11/149 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Revisjon Midt-Norge
SA hadde noen merknader til kommunen etter årsrevisjonen for 2017. Revisjonen har bedt
kommunen gi tilbakemelding på hvilke kontroller kommunen iverksetter knyttet til disse.
Kontrollutvalget vedtok i møte 17.09.18, sak 17/18, å be rådmann orientere om arbeidet som
gjøres for å følge opp merknadene etter årsrevisjon for 2017. Rådmannen kommer i møtet
og orienterer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Endring av oppdragsansvarlig revisor - bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/148 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse og
uavhengighet til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Tydal kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
(Kommuneloven § 77, 4.ledd), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift og god
kommunal revisjonsskikk (Kontrollutvalgsforskriften § 6).
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). I forbindelse med endring av oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor for Selbu kommune, har kontrollutvalget fått framlagt bekreftelse på reviors
kompetanse, kvalifikasjoner og uavhengighet fra Revisjon Midt-Norge SA. Det vises til det
vedlagte dokumentet Revisjon Midt-Norge SA har utarbeidet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet viser til det vedlagte dokumentet og tilrår at kontrollutvalget tar
det til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Tydal kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Tydal kommune er Monika Sundt.
Jeg bekrefter med dette at Monika Sundt oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 13.07.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/148 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i
revisorforskriften er oppfylt.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Tydal
Saksutredning
Den som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere egen
uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon
og ved forvaltningsrevisjon. Den oppdragsansvarlige revisor skal årlig avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget og ellers ved behov, jf.
Revisjonsforskriften § 15. Vedlagt følger revisors egenvurdering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet har vurdert revisors egenvurdering og mener denne er i samsvar med
revisjonsforskriften.
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å legge revisors egenvurdering til grunn og
med dette godtgjøre at denne oppfyller kravet i revisjonsforskriften.

Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/148 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
Saksutredning
I henhold til kommunelovens § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget påse av kommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Dette er ytterligere presisert i forskrift om
kontrollutvalg (15.06.2004, no. 905) som i § 6 utdyper kontrollutvalgets tilsynsrolle i forhold til
revisjonen av kommunens regnskaper. Vi gjengir § 6 i sin helhet:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår
i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Som det fremgår av bestemmelsene skal kontrollutvalget holde seg orientert om
revisjonsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning invitert
oppdragsansvarlig revisor for Tydal kommune til kontrollutvalgets møte for å orientere om
planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen til orientering.

Møteplan 2019 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &30
Arkivsaknr
15/112 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets møter avholdes klokken 10:00 på følgende datoer i 2019:
14.02, 02.05, 19.09, 14.11
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget
Saksutredning
For å kunne planlegge og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet er det nødvendig å
fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler,
både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for
oppgaver knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Det er så langt foreslått 4 møter, selv om det budsjettmessig er tatt høyde for 5 møter i 2019.
Enkelte år har det vært behov for ett møte utenom oppsatt møteplan. Kontrollutvalgets
møteplan bør i noen grad tilpasses møteplanen for kommunestyret. Torsdager foreslås som
møtedag, med møtestart kl 10:00. Utvalget kan vurdere gjennom året om det er behov for
endringer.
Følgende møteplan for kontrollutvalget foreslås for 2019:
14.02.19
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Bestilling av forvaltningsrevisjon – Kommunal næringsforvaltning og landbruk
02.05.19
Virksomhetsbesøk?
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2018 - Tydal kommune
Prosjektplan forvaltningsrevisjon
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april.
Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapene til kommunestyret. Uttalelsen vedrørende
kommuneregnskapet skal også foreligge før formannskapet gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.
19.09.19
Budsjett 2020 og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2021-2023

14.11.19
Status regnskapsrevisjon/revisjonsstrategi 2019
Rapport forvaltningsrevisjon?
Møteplan kontrollutvalget 2020

30.-31. januar: Norges kommunerevisorforenings (NKRF) kontrollutvalgskonferanse
4.-5. juni: Forum for kontroll og tilsyns (FKT) fagkonferanse og årsmøte
20. November: Konsek Trøndelags samling for kontrollutvalg

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget fastsetter 4 møter i 2019. Forslag til
møteplan for 2019 fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling ovenfor. Det kan bli
behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever
rask behandling.

Årsplan 2019
For kontrollutvalget i
Tydal kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om
kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til kommunestyret. Videre
skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra
forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll
Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.

Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller
undersøkelser av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag
Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til kommunestyret med en anbefaling om
vedtak.

Andre oppgaver
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer.2

Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

1

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert. Hvis saken er innenfor
utvalgets virkeområde tas den til behandling i kontrollutvalget.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

Februar

Mai

Juni

September

November

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget

x

Årsregnskap og årsberetning
Bestilling av forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll

x
x
x

Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Revisjonsberetning

x
x

Revisjonsstrategi

x

Tilbakemelding etter årsrevisjon

x

Budsjett for kontrollutvalget
Virksomhetsbesøk

x
x
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Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Svar fra Tydal kommune etter tilbakemelding på årsrevisjon 2017
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Mange barnehager har for få voksne
Rapport RO
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Svar fra Tydal kommune etter tilbakemelding på årsrevisjon 2017
2. 20.juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass
3. Røde Kors har utført undersøkelse som viser at nær 1 av 3 helsesøstre må avvise
elever pga tidspress og 60% sier de sjelden har tid til å jobbe forebyggende
4. Ihht Opplæringsloven § 9 har fylkesmannen kompetanse til å ilegge skoleeier
tvangsmulkt og bøter m.v. i tilfeller der skoleeier har brutt sine forpliktelser etter loven
5. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som
er utfordrende
6. Kontrollutvalget i Tolga kommune mener uklart regelverk er en av årsakene til det som
har skjedd i kommunen
7. 1.august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever 1 ansatt per 3 småbarn eller 6 store barn
8. Rapport fra utredning av framtidens behov for omsorgstjenester i Tydal kommune
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Svar på tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2017
Viser til brev om tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon, datert 7.mai 2018.
Vi har følgende kommentarer til de ulike punktene:
Løpende revisjon
Vi tar kommentarene til etterretning og vil tilstrebe oss å rapportere status for ledig likviditet og
gjeldsforvaltningen i 2018, slik vedtatt i finansreglementet.
Årsoppgjøret
Lønn
VR regnskap og lønn forbereder dette til årsoppgjøret for 2018.
Bruk av fond- fondsavsetning
Dokumentasjon/begrunnelse vil bli lagt som vedlegg til bilag ved bokføring.
Voksenopplæring: Fondet ble feilaktig opprettet i 2017. Fondet vil bli avsluttet og midlene
overført til disposisjonsfond i løpet av 2018.
Selvkost
Dette er korrigert i 2018, bilag120086/2018
Noter
Note 5: Aksjer og andeler. Tar revisjonens påpekning til Dette vil bli tatt inn i årsregnskap 2018.
Note 6: Tar revisjonens påpekning til etterretning og tilstreber en riktig fordeling til neste år.
Note 15: Ser at noten ikke samsvarer med KRS nr 6. Tar dette til etterretning og tilstreber en
bedre oppstilling til neste år.
Note 18: Tas til etterretning. Dette vil bli tatt inn i kommunens årsregnskap for 2018.
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Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.

Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.

Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i
2013/2014?

•

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme
diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

•

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba
om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette

feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.

Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.
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