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Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
Orientering fra rådmannen vedrørende oppslag i Bladet.no vedrørende tilbud til
bruker
Orientering fra rådmannen vedrørende inneklima og det fysiske arbeidsmiljø på
rådhuset
Orientering fra rådmannen vedrørende oppvekstområdet
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for
2018
Revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon mht. barn, unge og
famile
Revisors forslag til prosjektplan - Teknisk drift
Kontrollkomiteens budsjett for 2019
Besøk ved Forvaltningskontoret
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Tilleggssak:
41/18
Formålet med forvaltningsrevisjon og viktige momenter knyttet til prioriteringene

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/392 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Konsek dagen 2018 – 10.10.18

Møtedato
14.09.2018

Saknr
28/18

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollkomiteens årshjul/årsplan for 2018
Saksutredning
Kontrollkomiteen har satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende kommunens
økonomi.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende oppslag i Bladet.no
vedrørende tilbud til bruker
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Bladet om manglende tilbud
Oppslag om Hanna Viktoria Leirfall på Bladet.no - datert 18.07.18.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har på bakgrunn av oppslag i media anmodet rådmannen om en kortfattet
orientering om kommunens tilbud til den aktuelle brukergruppe, herunder om BPA ordningen
(Brukerstyrt Personlig Assistanse).
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Johnsen Terje Sandaunet <Terje.Sandaunet.Johnsen@stjordal.kommune.no>
24. juli 2018 09:21
Paul Ivar Stenstuen
Selvaag Hans Frederik; Einar Ostereng (eioeste@online.no); Slungård Anne
Kathrine
SV: Oppslag om Hanna Viktoria Leirfall på Bladet.no - datert 18.07.18.
Bladet om manglende tilbud.pdf

Hei,
ser av din mail fra 19.juli at du ønsker å få en kopi av brev fra Hanna Viktoria Leirfall som angivelig skal
være levert kommunen, og likedan en kopi av vårt svar på dette brevet.
Etter å ha foretatt grundige undersøkelse med alle angjeldende organer(forvaltningsenhet, servicetorg,
arkivpersonalet og boligen vedkommende bor i), viser det seg at dette er et brev som er sendt til
lokalavisa Stjørdalens Blad, og ikke Stjørdal kommune.
Stjørdal kommune forholder seg selvsagt til innholdet i artikkelen, og det ervidere beklagelig at enkelte
beboere ikke er fornøyd med sommerens tilbud.
Boligen legger til rette for aktiviteter og felles utflukter innenfor de rammene som er gitt for at flest
mulig skal få et så godt tilbud som mulig. Likevel, alle beboernes ønsker er det ikke kapasitet til å innfri,
slik også personalet anfører i artikkelen.
Når det gjelder ønsket om å få en orientering om BPA-ordningen, bes det om at dette eventuelt gjøres
etter ferieavviklingen, da de fleste sentrale personer involvert i BPA-ordningen er på ferie.
Vedlegger en kopi av artikkelen, dersom noen ikke har lest denne.
Med vennlig hilsen
Terje Sandaunet Johnsen
Fung. etatsjef omsorg
Stjørdal kommune

Fra: Selvaag Hans Frederik
Sendt: 19. juli 2018 14:48
Til: Johnsen Terje Sandaunet
Emne: Fwd: Oppslag om Hanna Viktoria Leirfall på Bladet.no - datert 18.07.18.

Ordner du dette til uka?
HF
Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>
Dato: 19. juli 2018 kl. 12:51:41 CEST
Til: 'Slungård Anne Kathrine' <Anne.Kathrine.Slungard@stjordal.kommune.no

<mailto:Anne.Kathrine.Slungard@stjordal.kommune.no>>
Kopi: "'Hans.Frederik.Selvaag@stjordal.kommune.no
<mailto:Hans.Frederik.Selvaag@stjordal.kommune.no>'" <Hans.Frederik.Selvaag@stjordal.kommune.no
<mailto:Hans.Frederik.Selvaag@stjordal.kommune.no>>, 'Einar Østereng (eioeste@online.no
<mailto:eioeste@online.no>)' <eioeste@online.no <mailto:eioeste@online.no>>
Emne: Oppslag om Hanna Viktoria Leirfall på Bladet.no <http://Bladet.no> - datert 18.07.18.
Viser til oppslag om Hanna Viktoria Leirfall på Bladet.no <http://Bladet.no>, datert 18.07.18.
(https://www.bladet.no/nyheter/2018/07/18/%E2%80%93-Det-er-veldig-d%C3%A5rlig-gjort-1713
9161.ece
<https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bladet.no%2Fny
heter%2F2018%2F07%2F18%2F%25E2%2580%2593-Det-er-veldig-d%25C3%25A5rlig-gjort-1
7139161.ece&data=02%7C01%7CHans.Frederik.Selvaag%40stjordal.kommune.no%7C3d95e5
e33f124d75418808d5ed659f8c%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C6366
75943138138603&sdata=Waf5IJt%2FNb8d%2FGBhZ5syOBdinSVB8bSMWky4UWj7QmE%3D
&reserved=0>)
En ber om å få kopi av hennes brev. En ber også om å få kopi av svaret når det foreligger.
Det vil kunne være aktuelt å be om en orientering om BPA ordningen, herunder om praksis,
utfordringer og om veiledning mht. søknad og søknadsprosess mv.
Mvh

Orientering fra rådmannen vedrørende inneklima og det fysiske
arbeidsmiljø på rådhuset
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
31/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Her skrives innstillinga.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har på bakgrunn av oppslag i media om inneklimaet på rådhuset anmodet
rådmannen om en kortfattet orientering om saken.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende oppvekstområdet
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
32/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kommunestyret behandlet og vedtok "Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et
folkehelseperspektiv - VR-modellen", sak 43/16.
Kontrollkomiteen har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende status mht. den
såkalte VR-modellen, og om hvilke erfaringer en så langt har høstet.
Slik en har oppfattet det pågår det uttesting mht. alternativ modell for å yte pedagogisk støtte
til elev/lærer/skole. Rådmannen vil i sin orientering også berøre pågående utviklingsarbeider.
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
33/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/390 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors
uavhengighetserklæring.
Vedlegg
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
Saksutredning
Enhver 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 avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollkomiteen, jf. revisjonsforskriftens § 15, se vedlegg.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf. revisjonsforskriftens § 12.
Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine
forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være myndig. Vandelsattest skal fremlegges i
forbindelse med at revisor påtar seg oppdraget, og ellers ved behov.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollkomiteen kan ta revisors uavhenighetserklæring til etterretning.

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Stjørdal kommune
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

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

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

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

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Stjørdal kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

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

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Stjørdal kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
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

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Stjørdal
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 fullmektig for Stjørdal kommune.

Andre særegne forhold

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

Steinkjer 13. august 2018

Knut Tanem

oppdragsansvarlig revisor

Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av
regnskapsrevisjon for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/390 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
1. Forskrift om revisjon
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Kommuneloven

Saksopplysninger
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og plan for
sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal
løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2018 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
·
·
·
·
·
·
·

Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering, herunder om avveiningen mellom
revisjonskostnad og risiko for uavdekkede feil i regnskapet.
Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
Hva regnskapsrevisor vil fokusere på for regnskapet 2018 og hva vil regnskapsrevisor
ikke prioritere
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens IKT systemer
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen

Saksbehandlers vurdering
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og
vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å
avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må
gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning.

Revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon mht. barn,
unge og famile
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
35/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/240 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Prosjektplan - helhetlig innsats for barn og unge
Uavhengighetserklæring
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 25/18
2. Kommunestyrets sak 116/2016

Saksutredning
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon i møte den 17.11.2016, sak 117/16.
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
"1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Stjørdal kommune 20162019 med slik prioritering av prosjekter:
a. Teknisk drift.
i. Kvalitet på saksbehandling og i tjenestetilbud.
ii. Ivaretakelse av selvkostprinsippene på lovpålagte selvkostnader.
b. Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode
oppvekstsvilkår.
2. Kommunestyret gir kontrollkomiteen selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden,
herunder tilføye prosjekter på listen."
Kontrollkomiteen behandlet prioritering av forvaltningsrevisjons resurssen i møte den
08.06.18, sak 25/18. Kontrollkomiteen fattet slikt vedtak i saken:
1. "Kontrollkomiteen gir prosjekt b. "Evaluering av kommunens samlede arbeid for å
sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår" 1. prioritet.
2. Kontrollkomiteen ber revisor fremlegge forslag til prosjektplan for prosjektet i neste
møte.
3. Kontrollkomiteen ber revisor om et forslag til prosjektplan som ivaretar ordførerens
innspill:
a. Innfordring og identisering av eventuelle flaskehalser mht. effektiv og
tidsriktig innfordring. (eksempler oppgjør ved eiendomssalg og
byggesaksgebyrer)
b. Ulovlighetsoppfølging, spesielt mht. plan og byggesak. (eksempel
Utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)"
Revisor har lagt fram sitt forslag til prosjektplan for prosjektet nevnt i vedtakets punkt 1, se
vedlegg.
Vurdering
Det gjøres oppmerksom på at det foreliggende forslag til prosjektplan synes å ta sikte på å
belyse regeletterlevelse - avgrenset til utsatte barn og unge, og ikke å gi en evaluering av

arbeidet etter den såkalte VR modellen for barn og unge sålangt.
Kontrollkomiteen må ta stilling til hvorvidt det foreliggende forslag til prosjektplan er egnet til
å belyse de spørsmål kontrollkomiteen ønsker belyst.

FORVALTNINGSREVISJON

Helhetlig innsats for barn og unge
PROSJEKTPLAN

Stjørdal kommune
Juni 2018
FR1049

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

Kilder til kriterier

1. Sikrer Stjørdal kommune et helhetlig tjenestetilbud for
utsatte barn og unge?
2. Sikrer Stjørdal kommune tidlig hjelp til utsatte barn og
unge?
Nasjonale føringer:
•
•
•
•

Opplæringsloven
Barnehageloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Barnevernloven

Lokale føringer:
•

Metode

Tidsplan
Prosjektteam

•
•
•

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022, Stjørdal
kommune
Vertskommuneavtaler/samarbeidsavtaler
Serviceerklæringer/tjenestebeskrivelser
Værnesregionmodellen (VR-modellen)

•
•
•
•

Intervju
Spørreskjema
Dokumentasjon
(statistikk/øk.data)

Forvaltningsrevisjonen leveres innenfor en ressursramme på
285 timer, med levering innen 1.4.19.
Tor Arne Stubbe, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
E-post: tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
Tlf: 98608070

Johannes Nestvold, prosjektmedarbeider
E-post: johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no
Tlf: 91583335
Styringsgruppe:
Merete Montero
Margrete Haugum
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson Stjørdal

Rådmann Anne Kathrine Slungård eller den som rådmannen

kommune

delegerer

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

2.1

Bestilling

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune vedtok i sak 25/18 den 8.6.18 å bestille en
forvaltningsrevisjon med fokus på kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode
oppvekstsvilkår. Dette er i tråd med kommunens Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019
vedtatt av kommunestyret den 17.11.16 (PS 116/2016). Temaet omtales på følgende måte i
planen:

I samtale den 6.8 redegjorde Konsek for komiteens intensjoner med bestillingen. Komiteen er
opptatt av om tjenestene som er organisert inn i regionsamarbeidet (VR) i tilstrekkelig grad
bidrar til helhetlige tjenester for barn og unge, og hvor raskt tjenestene agerer overfor utsatte
barn og unge. Konsek redegjorde videre for at komiteen var spesielt opptatt av om det var lagt
til rette for samarbeid og samhandling mellom tjenestene i VR og tjenestene i Stjørdal
kommune (barnehage, skole, helsestasjons-/skolehelsetjeneste).

2.2

Bakgrunn

Slik det er definert i Barnekonvensjonen, så er alle under 18 år å betrakte som barn.
Barnekonvensjonen slår også fast at grunnleggende rettigheter for barn og unge, blant annet
at barnets beste er et grunnleggende hensyn, retten til å være med og ha kontakt med sin
familie, å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom,
beskyttelse mot alle former for utnytting, retten til gratis utdanning, og retten til hvile, fritid, lek
og deltakelse i kunst- og kulturliv. Staten har en særlig forpliktelse til å ivareta barns rettigheter
og i Norge er dette ivaretatt gjennom norsk lov og omfattende tjenesteyting på ulike
forvaltningsnivå.

2.2.1

Tjenester for barn og unge

Kommunene som tjenesteleverandører bidrar til å oppfylle Barnekonvensjonen hver dag. De
største og mest omfattende tjenestene som kommunene har ansvar for er barnehage og skole.
I tillegg har kommunen ansvar for barnevernstjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
og helsestasjon/skolehelsetjeneste/psykisk helse. Kommunen har dessuten ansvar for sosiale
tjenester gjennom NAV kommune, hvor enkelte sosiale og økonomiske tjenester er spesielt
rettet mot barn. Kommunene yter dessuten tjenester og støtte innenfor kultur- og
fritidsområdet, herunder kulturskole, fritidsklubber og støtte til frivillige organisasjoner som
organiserer aktiviteter for barn og unge.

2.2.2

Hvordan kommunen organiserer de aktuelle oppgavene som er tema for
prosjektet

Barnehager og skoler er to store tjenester som ytes til barn og unge, og hvor kommunene i
Norge i stor grad selv står som produsent. Derimot ser vi at flere andre tjenester for barn og
unge i økende grad utføres i samarbeid mellom flere kommuner.
Stjørdal kommune er med i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen (VR) og hvor
den politiske styringen utøves av Regionrådet. Stjørdal er vertskommune for to
tjenestesamarbeid for tjenester overfor barn og unge i regionen1, det er barnevern og PPT. For
disse tjenestene er det delegert helhetlig beslutningsmyndighet til Politisk nemnd for barn og
unge2.
Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta,
Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor
i alle fem deltakerkommunene. PPT er lokalisert på Stjørdal, men det er de samme
kommunene som deltar i samarbeidet. I tillegg til å yte tjenester overfor barnehager og skoler
i kommunene, så yter de også ansvar overfor videregående skoler i Meråker og på Stjørdal.
Det er vedtatt vertskommuneavtaler (2012) for begge disse tjenestene, og som regulerer
ansvar,

økonomi,

organisering

og

oppgaver

mellom

den

enkelte

kommune

og

vertskommunen.
De fem kommunene som samarbeider om barnevern og PPT har en politisk vedtatt satsning
på tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv, VR-modellen. Modellen
har fokus på tidlig innsats og beskriver tiltak på primært, sekundært og tertiært nivå. Den

1
2

Kommunene samarbeider også om NAV og områder innen helse.

Værnesregionen samarbeider på flere andre tjenesteområder, men hvor politisk styring kan være annerledes
organisert. https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/Sider/default.aspx

overordnede målsettingen er en reell venstreforskyvning (se figur) der en samlet felles
tverrfaglig og helhetlig forebyggende innsats mot barn og unge på primær- og sekundærnivå
skal medføre en reduksjon av barn/unge/familier med behov for tiltak på tertiært nivå. Barnet
skal settes i sentrum - med riktig tiltak til riktig tid (tidlig innsats) for å sikre så optimale
oppvekstvilkår som mulig og forebygge skjevutvikling.
Figur 1.

VR-modellen

Kilde:

https://www.varnesregionen.no/utviklingsprosjekter/framagefolelsetilhandling/Sider/interkommunalt-

nivaa.aspx

Administrativt er Værnesregionen underlagt Arbeidsutvalget (AU), som består av rådmennene
fra alle kommunene. Det er vertskommunen som er arbeidsgiver for ansatte i tjenestene og
som i all hovedsak har kommunens ansvar ihht lov. Det er rådmannen i vertskommunen som
innstiller i saker til politisk nemnd, men sakene skal først sendes AU til orientering/uttalelse3.
Barneverntjenesten og PPT har egen enhetsleder med myndighet tilsvarende øvrige
enhetsledere i vertskommunen (Stjørdal). I barneverntjenesten var det ved utgangen av 2017
34,4 årsverk fordelt på 37 ansatte, mens PPT rapporterer 18,9 årsverk fordelt på 20 ansatte4.
I følge barneverntjenestens nettsider skal tjenesten sikre at barn og unge som lever under
forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Overfor brukerne gir de følgende beskrivelse av tjenesten:
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?
•

Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom

•

Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak

•
Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre
ved samlivsbrudd

3

Vertskommuneavtale Barnevern (2012) , Samarbeidsavtale PPT (2015)

4

Sak 6/18 og sak 7/18 i Politisk nemnd for barn og unge VR (11.04.18)

•

Du kan diskutere saker anonymt med oss

•

Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser

•

Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader

Vi har taushetsplikt!
Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle
samtaler er fortrolige.

PPT er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler
barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i
førskolealder og i skole. PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage,
skole

og

andre

samarbeidspartnere.

Tjenesten

jobber

med

systemarbeid

og

organisasjonsutvikling gjennom forum for støttepedagoger, spes.ped.forum, deltagelse i ulike
tverrfaglige team, og forelesninger eller workshops. For å få hjelp av tjenesten må det sendes
en henvisning, som fortrinnsvis utarbeides i samarbeid med barnehage eller skole.
Henvisningen gjennomgås i PPTs inntaksteam, og registreres når saken er tilstrekkelig belyst.
PPT kan be henviser om ytterligere informasjon før saken registreres.
PPT i Værnesregionen er organisert i tre team:
•

Førskoleteam

•

Grunnskoleteam

•

Team for videregående opplæring

3 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.

3.1

Avgrensing

Slik revisor har tolket bestillingen fra kontrollutvalget, så er fokuset på hvorvidt
tjenestesamarbeidet i Værnesregionen oppfyller Stjørdal kommunes mål om helhetlig og tidlig
innsats overfor barn og unge. Det sentrale temaet er om barneverntjenesten og PPT yter
tilfredsstillende tjenester til kommunen, i tråd med lov, forskrift og lokale føringer. Revisor vil
derfor ikke innhente data og gjøre vurderinger av tjenestenes forpliktelser overfor øvrige
kommuner i Værnesregionen.
Det er samarbeid på tvers av tjenester (helhetlig) og kapasitet/tilgjengelighet i tjenesten (tidlig
innsats) som er fokus for denne forvaltningsrevisjonen. Revisor vil derfor avgrense seg mot å
undersøke forhold i tjenestene som ikke har relevans for dette.
Barnehage, skole og helsestasjons-/skolehelsetjeneste er sentrale samarbeidspartnere for
barnevern og PPT. Det er viktig å undersøke hvordan samarbeidet med disse tjenestene
fungerer. Revisor vil ikke undersøke hvordan barnehager og skoler arbeider med tidlig innsats.
Øvrige tjenester som legger til rette for barn og unge (kultur, Nav, teknisk, osv) er ikke omfattet
av revisors undersøkelser.

3.2

Problemstillinger

Revisor har formulert følgende to problemstillinger for denne forvaltningsrevisjonen:
1. Sikrer Stjørdal kommune et helhetlig tjenestetilbud for utsatte barn og unge?
2. Sikrer Stjørdal kommune tidlig hjelp til utsatte barn og unge?

Problemstillingene søker å være dekkende for å undersøke hvorvidt utsatte barn og unge får
et riktig tjenestetilbud (helhetlig) til riktig tid (tidlig).

3.3

Kilder til revisjonskriterier

Nasjonale føringer:
Regelverket (lov og forskrift) innen både barnehage, skole, helsestasjons-/skolehelsetjeneste,
PPT og barnevern understreker viktigheten av riktige tjenester til riktig tid, dvs. et samordnet
og helhetlig tjenestetilbud er gjerne formulert som lovpålagt samarbeid med kommunens

øvrige tjenester, mens tidlig innsats ofte er formulert som meldeplikter og krav til tjenestens
tilgjengelighet for brukerne.
For denne forvaltningsrevisjonen er følgende kilder til revisjonskriterier aktuelle:
Krav til samarbeid etter:
•

•

Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet 1998)
o

Plikt til samarbeid med kommunale tjenester §15-8

o

Plikt til samarbeid med bhg §13-5

o

Opplysningsplikt til barnevernet §15-3

o

Opplysningsplikt til sosialtjenesten §15-4

o

PPT i skolen §5-6

Barnehageloven (Kunnskapsdepartementet 2005)
o

Opplysningsplikt til barnevern (§22), sosialtjenesten og helse og omsorgstj.
(§21)

•

•

o

Plikt til samarbeid med skolen (§ 2)

o

Samarbeid med PPT (§19 c)

Helse- og omsorgstjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementet 2011)
o

Plikt til samhandling med øvrig kommunale tjenester § 3-4

o

Rutiner for samhandling jfr forskrift

Barnevernloven (Barne- og likestillingsdepartementet 1992)
o

Plikt til samarbeid med øvrige tjenester § 3-2

Krav til tidlig innsats etter:
•

•

•

Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet 1998)
o

Tidlig innsats § 1-4

o

Meldeplikt und.utbytte § 5-4 og 5-1

o

Øvrige meldeplikter jfr over

Barnehageloven (Kunnskapsdepartementet 2005)
o

Rett til spes.ped §19 a (2.avsn)

o

Meldeplikter jfr over

Helse- og omsorgstjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementet 2011)
o

Systematiske helsekontroller for alle

o

Tilgjengelighet ved skoler

o

Plikt til samarbeid

o

Bidra til å identifisere utsatte barn og unge mtp helseplager som skyldes
skolemiljøet.

•

Barnevernloven (Barne- og likestillingsdepartementet 1992)
o

Rettidig tjeneste §1-1

o

Behandlingstid for meldinger §4-2

o

Frister for undersøkelser § 6-9

o

Adgang til akuttvedtak § 4-6

Lokale føringer:

3.4

•

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022, Stjørdal kommune5

•

Vertskommuneavtaler/samarbeidsavtaler

•

Serviceerklæringer/tjenestebeskrivelser

•

Værnesregionmodellen (VR-modellen)6

Metoder for innsamling av data

I denne forvaltningsrevisjonen er det PPT og barnevern, altså tjenestene som er organisert inn
i regionsamarbeidet, som er i fokus. Disse tjenestene skal samarbeide med øvrige tjenester
for barn og unge i kommunen. Vi vil derfor innhente erfaringer fra barnehager, skoler og
skolehelsetjeneste ift hvordan de opplever samarbeidet og kontakten med PPT og barnevern.
Revisor vil gjennomføre intervju med et utvalg ansatte i PPT og barnevern, i tillegg til enkelte
ledere innen barnehage, skole og helsestasjons-/skolehelsetjeneste. Dette for å få belyst
prosessene og samhandlingen mellom de ulike tjenestene. Dernest vil revisor sende ut en
spørreundersøkelse til alle enhetsledere ved skoler og barnehager i Stjørdal kommune, der de
får gi uttrykk for hvordan de opplever samhandlingen med, og tilgjengeligheten/kapasiteten til,
barneverntjenesten og PPT.
Det vil bli innhentet dokumentasjon for de rutiner og prosedyrer som tjenestene har for hvordan
man tidlig skal kunne yte helhetlige tjenester til barn og unge. I den grad det er tilgjengelig vil
det innhentes statistikk for kapasitet og ressurser i tjenestene.

5

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022, Stjørdal kommune

6

Værnesregionmodellen

KILDER
Barne- og likestillingsdepartementet, 1992. Om lov om barneverntjenester (barnevernloven),
Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven.
Helse- og omsorgsdepartementet, 2011. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helseog
omsorgstjenesteloven),
Norge:
lovdata.no.
Available
at:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse og omsorg.
Kunnskapsdepartementet,
2005.
Lov
om
barnehager,
Available
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven.

at:

Kunnskapsdepartementet, 1998. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa,
Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringslova.
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Revisors forslag til prosjektplan - Teknisk drift
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/240 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen godkjenner forslaget til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet .
Vedlegg
Prosjektplan teknisk drift.pdf
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 25/18
2. Kommunestyrets sak 116/2016

Saksutredning
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon i møte den 17.11.2016, sak 117/16.
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
"1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Stjørdal kommune 20162019 med slik prioritering av prosjekter:
a. Teknisk drift.
i. Kvalitet på saksbehandling og i tjenestetilbud.
ii. Ivaretakelse av selvkostprinsippene på lovpålagte selvkostnader.
b. Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode
oppvekstsvilkår.
2. Kommunestyret gir kontrollkomiteen selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden,
herunder tilføye prosjekter på listen."
Kontrollkomiteen behandlet prioritering av forvaltningsrevisjons resurssen i møte den
08.06.18, sak 25/18. Kontrollkomiteen fattet slikt vedtak i saken:
1. "Kontrollkomiteen gir prosjekt b. "Evaluering av kommunens samlede arbeid for å
sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår" 1. prioritet.
2. Kontrollkomiteen ber revisor fremlegge forslag til prosjektplan for prosjektet i neste
møte.
3. Kontrollkomiteen ber revisor om et forslag til prosjektplan som ivaretar ordførerens
innspill:
a. Innfordring og identisering av eventuelle flaskehalser mht. effektiv og
tidsriktig innfordring. (eksempler oppgjør ved eiendomssalg og
byggesaksgebyrer)
b. Ulovlighetsoppfølging, spesielt mht. plan og byggesak. (eksempel
Utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)"
Revisor har lagt fram sitt forslag til prosjektplan for prosjektet nevnt i vedtakets punkt 3, se
vedlegg.

Vurdering
Revisors forslag til prosjektplan synes å ivareta ordførerens innspill.

Kontrollkomiteen må forsikre seg om at forslaget til prosjektplan er egnet til å belyse de
spørsmål kontrollkomiteen ønsker besvart.

Kontrollkomiteens budsjett for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/75 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollkomiteen slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for
kontrollkomiteen - med en total ramme på kr. 1 971 000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
2.

Ikke trykte vedlegg
1. Budsjettvedtak for 2019 i representantskapet 2018 for KonSek Trøndelag IKS
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av
3. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av
4. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksopplysninger
Kontrollkomiteen skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet
knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens § 18
som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Komiteens ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt
vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av
revisjonstjenester, kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollkomiteens egne aktiviteter. De
vesentligste budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og
sekretariatstjenester.
Budsjett for 2019 og økonomiplan for KonSek Trøndelag IKS, herunder honorarer, ble
vedtatt på selskapets representantskapsmøte i 2018.
Revisjon Midt-Norge SA vil behandle revisjonshonorarer på sitt representantskapsmøte i
oktober. En legger derfor til grunn tidligere års revisjonshonorar i budsjettet for 2019. Ut fra
de signaler en så langt har fått forventes det ikke store avvik fra dette.
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollkomiteens medlemmer og andre
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollkomiteens
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv.
fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn samme møteaktivitet i 2019 som for
tidligere år.

På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2019-2022 (alle tall i 2019 kr.):

Budsjett og
økonomiplan

Forslag

Anslag

2019-2022

2019

2020

2021

2022

Kontrollkomiteen: Utgifter ifm
møteavvikling, faglig oppdatering
mv.

232 000

232 000

232 000

232 000

Kjøp av sekretariatstjenester

279 000

287 000

296 000

304 000

Kjøp av revisjonstjenester
Kjøp av tilleggstjenester
(revisjon)

1 410 000

1 410 000

1 410 000

1 410 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Sum revisjonskostnad

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

Total ramme kontroll og tilsyn

1 971 000

1 979 000

1 988 000

1 996 000

De styrende organer KonSek Trøndelag IKS skal imidlertid behandle forslag til ny modell for
kostnadsfordeling. Ny kostnadsfordelingsmodell vil således kunne bli gjort gjeldende fra og
med fra 2020. Det er ikke tatt høyde dette i ovenstående tabell.
Det legges opp til at kontrollkomiteen selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det
ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn
skal for øvrig føres på funksjon 110.

Vurdering
Kontrollkomiteen har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.
Kontrollkomiteens tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollkomiteen skal også
påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som
måtte bli berørt av vedtakene.
Kontrollkomiteens ansvar er i første rekke et påseeransvar, og komiteens rolle vil først og
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
Saken legges med dette frem for kontrollkomiteen til en diskusjon knyttet til kontrollkomiteens
anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsyn.

Besøk ved Forvaltningskontoret
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
38/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen ber leder fastsette dato og å utarbeide et program for besøket i samarbeid
med kontrollkomiteens sekretær.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollkomiteens årshjul/årsplan for 2018
Saksutredning
Det er satt av tid i kontrollkomiteens årsplan til et besøk ved Forvaltningskontoret.
Saken legges med dette fram for kontrollkomiteen til diskusjon om dato, tidsramme og formål
med besøket.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/392 - 2

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollkomiteen ønsker å fatte et vedtak
vedrørende et tema/sak i møtet, må det settes opp en egen sak om dette på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/392 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
40/18

Formålet med forvaltningsrevisjon og viktige momenter knyttet til
prioriteringene
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/240 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollkomiteen ta saken til etterretning.
2. Kontrollkomiteen oversender saken til kommunestyret til orientering.

Ikke trykte vedlegg
Kommuneloven m/forskrifter
Saksutredning
Kontrollkomiteens sekretær er blitt anmodet om å gi en kortfattet fremstilling vedrørende
formålet med forvaltningsrevisjon som en veiledning. Og, om de viktigste momentene
vedrørende nødvendige prioriteringer knyttet til forvaltningsrevisjon som et verktøy for
kommunens folkevalgte.
Kommunelovens §77 4. ledd sier dette om forvaltningsrevisjon:
"Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)."
Hva forvaltningsrevisjon innebærer blir nærmere utdypet i revisjonsforskriftens §7, hvor det
fremgår at:
"Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger. Herunder om
a. forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b. forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som
er satt på området,
c. regelverket etterleves,
d. forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e. beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer
samsvarer med offentlige utredningskrav,
f. resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er
nådd."
Det viktigste formålet med å innføre forvaltningsrevisjon som en lovpålagt plikt, syntes ut fra
ovenstående å sikre at virksomheten i kommunal sektor jevnlig blir evaluert for å sikre en
målrettet og effektiv kommunal sektor. At kommunal sektor også skal ivareta innbyggernes
rettsikkerhet, demokrati og likebehandling mv. anses som en selvfølge, jf. kommunelovens
formålsparagraf.

Når det gjelder den enkelte kommune må forvaltningsrevisjonsprosjektene som
gjennomføres bli oppfattet som relevante. I tillegg må det enkelte prosjekt gi en nytteverdi
som overstiger de medgåtte ressurser (merverdi). Og, minst like viktig. Kommunens ulike
«interessenter» må ha en oppfatning om at prosjektene gir dem en merverdi. Kommunens
interessenter vil først og fremst være kommunestyret mv, men også innbyggerne,
kommunens administrasjon, sentrale myndigheter og allmenheten har interesser knyttet til
kommunen.
Dette stiller de samme krav til kontrollsektoren som til alle andre som skal selge inn et
produkt, en tanke, ide eller konsept.
På denne bakgrunn må det stilles strenge krav til hvilke prosjekter kontrollkomiteen velger å
gjennomføre og med hvilken vinkling. Kontrollkomiteen må ha et kritisk blikk på prosjektnavn,
formål, ordvalg og formuleringer. Det må videre være redegjort for hvorfor det er foreslått at
det enkelte prosjekt bør gjennomføres med den angitte vinkling og avgrensning - på en enkel
og for alle forståelig måte. Vil prosjektet med denne vinklingen og avgrensningen fortsatt
belyse det kontrollkomiteen har ønsket(er) belyst, eller vil prosjektet belyse noe helt annet?
Kontroll må sees i en bred sammenheng og må i utgangspunktet omfatte alle de elementene
av en organisasjon (resurser, systemer, prosesser, kultur, struktur og oppgaver) som samlet
sett skal bistå individene i deres arbeid på en slik måte at organisasjonen når sine mål.
Det er derfor noen spørsmål en bør stille seg selv og ta stilling til:
1. Hva ønsker kontrollkomiteen å oppnå med det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt,
herunder gir det en forventet nytteverdi som overstiger forventet ressursbruk
(merverdi)?
2. Har vi en hensiktsmessig fordeling mellom prosjekter som sikrer hhv.:
a. Utvikling og bedre måloppnåelse
b. Effektiv og målrettet forvaltning og tjenesteproduksjon
c. At lovmessige krav for virksomheten og kommunale vedtak blir overholdt,
herunder rettsikkerhet, likebehandling, saklighet i forvaltningen og rett
tjenesteleveranse.
3. Prosjektene må rette seg mot interessentenes behov. På hvilke områder og med hvilke
temaer er det viktigst for interessentene at kontrollressursene blir anvendt til.
Kontrollhandlinger skal velges ut fra risiko og vesentlighetsbetraktninger. Ettersom
kommunen ikke har og ikke skal ha et økonomisk formål, kan vesentlighet ikke avgjøres på
bakgrunn av økonomiske forhold alene. Det må derfor legges avgjørende vekt på hvilken
betydning det konkrete tema med den gitte vinkling har for interessenten(e) en ønsker å
fokusere på med det enkelte prosjekt.
Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt 100% etterlevelse til enhver tid på ethvert område er
realistisk. Kontrollkomiteen må derfor stille seg selv spørsmålet: Hvilke krav og regler er det
mest vesentlig at kommunen etterlever? Hvor stor bør den forventede feilmargin være før
kontrollkomiteen iverksetter kontrolltiltak? Det er her viktig å understreke at denne terskelen
må sees i sammenheng med det konkrete forholds vesentlighet. Her må kontrollkomiteen
også utøve et skjønn.
Et naturlig kontrollspørsmål i denne sammenheng vil være: Hvilke vurderinger har
rådmannen gjort seg selv, og hvilke kontrolltiltak har rådmannen selv iverksatt?

Det må understrekes at det på generell basis alltid vil være knapphet på ressurser - summen
av de gode formål vil til enhver tid være større enn tilgangen på ressurser. I det skjønn
kontrollkomiteen må utøve ligger det derfor også et valg mellom hvilke grupper en skal velge
fokusere på. Vinkling og avgrensning snevrer inn gruppen som vil bli tilgodesett med
kontrollressurser ytterligere.
Dersom rådmannen må foreta en omprioritering etter merknader fra kontrollkomiteen, vil
dette med stor sannsynlighet måtte skje på bekostning av ressursfordelingen til andre
grupper. Dette understreker igjen nødvendigheten av at kontrollkomiteen har et bevisst
forhold til vesentlighet og risiko – og at dette blir kommunisert på en slik måte at det blir
forstått.
Risiko for liv og helse anses for øvrig alltid som virksomhetskritisk. Andre eksempler på
virksomhetskritiske, og derved vesentlige forhold, vil bl.a. kunne være: Oppnåelse av
overordnede målsettinger, etterlevelse av politiske vedtak og allmenhetens tillit til en uhildet
og rettmessig behandling mv.
Ettersom kommunen ikke har et økonomisk formål må kontrollkomiteen til syvende og sist
søke veiledning mht. vesentlighetsvurderingene og avgrensninger i normene som gis i vår
felles kulturarv og i egen verdensanskuelse. Dette er med andre ord spørsmål som ikke
utelukkende kan besvares på et faglig grunnlag.

Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler anbefaler at kontrollkomiteen tar saken til etterretning.

