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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til møteplan våren 2019
Enhetsbesøk våren 2019
Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune
Orientering om implementering av GDPR
Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og
unge
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge
Statusrapportering for finansiell revisjon 2018
Nytt fra utvalgene 28.11.18
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/500 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
28.11.2018

Saknr
41/18

Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/500 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Innkalling og sakliste godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av innkalling og sakliste.

Møtedato
28.11.2018

Saknr
42/18

Forslag til møteplan våren 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/120 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019:
•
•
•

Onsdag 6. mars
Onsdag 24. april
Onsdag 19. juni

Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta møtetidspunkt for våren 2019. Frøya har vanligvis tre møter i
halvåret. Kontrollutvalgets møter bør ta hensyn til kommunestyrets møter. Formannskapet og
kommunestyret har møter på henholdsvis tirsdager og torsdager, og kontrollutvalget har sine
møter på onsdager for å unngå kollisjon. Videre legges møtene utenom skoleferier, kurs og
samlinger for kontrollutvalgsmedlemmene.
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å avgi uttalelse om årsregnskapet før
formannskapets og kommunestyrets behandling, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Utvalgets
uttalelse skal være avgitt før vedtak i kommunestyret. Revisjonen har frist til den 15. april
med å levere revisjonsberetning. Kopi av uttalelsen skal være sendt formannskapet tidsnok
til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret.
I Frøya blir det tatt sikte på å behandle regnskapet i formannskapet tidlig i mai, som følge av
dette legges det opp til et møte i kontrollutvalget den 24. april, og kontrollutvalget avgir
uttalelse til årsregnskapet i dette møtet.
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019:
•

Onsdag 6. mars
o Vedta plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2019-2020
o Orientering om vedtaksoppfølging i kommunen.
o Ny orientering fra rådmannen om slamhåndtering i kommunen

•

Onsdag 24. april
o Avgi uttalelse til årsregnskapet i Frøya kommune,
o Behandle rapport fra forvaltningsrevisjon om Helhetlig innsats for barn og
unge
o Orientering fra rådmannen om oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjon
av Økonomistyring i investeringsprosjekter

•

Onsdag 19. juni
o Vedta møteplan for andre halvår 2019

Møtestart er kl. 10.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av våren.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for våren 2019.

Enhetsbesøk våren 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
44/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/120 - 31
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Oversikt over kommunale virksomheter og eierskap
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med ulike sider av Frøya kommune. Derfor legger utvalget
enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til bedrifter som kommunen har
eierandeler i. Formålet med å besøke virksomhetene er ikke å føre kontroll og tilsyn, men å
få informasjon om virksomheten, eventuelle utfordringer, hvordan de opplever dialogen
mellom politisk og administrativt nivå, satsningsområder mv.
Sekretariatets erfaring med virksomhetsbesøk er positive. Ofte kommer det frem informasjon
som er av betydning for utvalgets videre arbeid og som kan bidra til forbedringer i
kommunen.
I kontrollutvalgets møte den 28.08.18 under sak 25/18 vedtok kontrollutvalget at de ønsker å
besøke kulturskolen i løpet av våren 2019. Utover dette må kontrollutvalget finne ut av hvilke
enheter de vil besøke i vår.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget bestemmer hvilke enheter de kan tenke seg å besøke i løpet av våren 2019.

Oversikt over kommunale virksomheter
Kommunale virksomheter:
Nordskag oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenter
Nabeita oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenter
Sistranda skole
Sørburøy skole
Nesset barnehage
Kulturskolen
Teknisk
Strategi, kultur og næring
NAV Sosialtjenesten
Servicesenteret
Familie og Helse
Bo-, aktivitet og miljøtjenesten
Pleie og omsorg
Interkommunale samarbeid:
PPT (med Hitra og Snillfjord)
NAV (med Hitra)
Feiing (med Hitra)
Skatteoppkreving (med Orkdalsregionen)
Legevakt (med Orkdalsregionen)

Oversikt over eierskap - Frøya kommune

Selskap

Selskapsform

Eierandel

DalPro AS

AS

40,00%

Hamos Forvaltning IKS

IKS

9,00%

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,70%

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

3,80%

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,47%

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,80%

Kystlab - Prebio AS

AS

3,91%

Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

16,67%

TrønderEnergi AS

AS

2,75%

Trøndersk Kystkompetanse AS

AS

17,01%

Frøya storhall

AS

100,00%

Frøya fiskeri- og havbruksfond

Stiftelse

100,00%

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelse

15,38%

Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
45/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/167 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Innleie konsulenttjenester i kommunen
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 22.08.18 ble det gitt en orientering fra rådmannen om teknisk
etat og dispensasjon i byggesaker, ulovlighetsoppfølging og saksbehandlingsfrister.
Som en konsekvens av dette ønsket kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om
kostnader i forbindelse med innleie av konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter (jfr.
sak 28/18). Vedlagt denne saken er en slik oversikt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

DRIFT
Bevegelse
Art: 12701 Konsulenttjenester - byggeledelse
Ansvar: 4100 Kultur og næring
PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE A
Ansvar: 5100 Tekniske tjenester
ON AS ARKITEKTER OG INGENIØRER
Ansvar: 5200 VAR-områder
EVRY NORGE AS
MOMENTUM SELVKOST AS

19 315,00
31 691,00
3 180,00
2 990,00

Art: 12702 Andre konsulenttjenester
Ansvar: 1100 Rådmann
EGGEN ARKITEKTER AS
ESKAN AS
EXPERA CONSULT KVALBEIN
HITRAROSA AS
HOTELL FRØYA AS
LEDERSKAP AS
MERCELL NORGE AS
ON AS ARKITEKTER OG INGENIØRER
RAMBØLL NORGE AS
VISINDI TRONDHEIM AS

14 433,88
16 000,00
14 500,00
4 162,40
10 423,57
574 032,00
2 500,00
47 058,34
108 951,20
50 000,00

Ansvar: 1101 Økonomi
VISMA UNIQUE

44 712,00

Ansvar: 1103 Offentlig servicekontor
FRØYA PRODUKTDESIGN
VINDFANG AS

9 500,00
45 050,40

Ansvar: 1120 Strategi og utvikling
RAMBØLL NORGE AS
SIV ING.A. KVINGEDAL

12 438,00
3 825,00

Ansvar: 2300 Nabeita skole
HOTELL FRØYA AS

8 384,68

Ansvar: 2900 Musikk- og kulturskole
HA SKJÆRVIK
KARI ELISE MOBECK

3 000,00
3 000,00

Ansvar: 3103 Helsestasjon/jordmortjeneste
HOTELL FRØYA AS

391,64

Ansvar: 3105 Frøya legekontor
HOTELL FRØYA AS
Ansvar: 3107 Friskliv og mestring
HOTELL FRØYA AS
Ansvar: 3200 Barnevernstjenesten
VISMA UNIQUE
HOTELL FRØYA AS

1 118,92

391,64

9 506,40
391,64

Ansvar: 3201 Barnevern - Frøya
GRANDELL CONSULT
GURI HAARSETH BOSNES
HOTELL FRØYA AS
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I
ØVERKIL CONSULTING

20 321,40
34 560,60
2 564,49
3 114,50
50 503,20

Ansvar: 4100 Kultur og næring
ON AS ARKITEKTER OG INGENIØRER

19 602,44

Ansvar: 5100 Tekniske tjenester
ATEA AS
BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
DEKAR RETTSHJELP AS
EIDER AS
EVRY NORGE AS
MILJOFAGLIG UTREDNING
MOMENTUM SELVKOST AS
NORCONSULT AS
ON AS ARKITEKTER OG INGENIØRER
RAMBØLL NORGE AS
SIV ING.A. KVINGEDAL AS

1 575,00
10 400,00
12 035,00
35 000,00
41 002,55
80 226,40
76 713,39
2 266,00
7 200,00
215 560,80
11 475,00

Ansvar: 5200 VAR-områder
104656
2 08.06.18 6 MOMENTUM SELVKOST AS

TOTALT

67 236,36

1 732 304,84

Orientering om implementering av GDPR
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/167 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
Saksutredning
I år har EU iverksatt en personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection
Regulation), og Norge er forpliktet til å følge denne gjennom EØS-avtalen. I juli ble denne
forordningen implementert i en ny personopplysningslov i Norge. Hensikten med regelverket
er å styrke personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og
at bruk av opplysningene skal begrunnes og begrenses.
En konsekvens av det nye regelverket er at alle offentlige virksomheter må ha et
personvernombud for å ivareta reglene. Personvernombudet må ha faglig kjennskap til
reglene og kunnskap om personvernrett.
Personvernombudets oppgaver:
1. Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
2. Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
3. Gi råd om, og delta i konsekvensanalyser
4. Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten eller kommunen
Med dette som bakgrunn ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om arbeidet
med implementering av GDPR i Frøya kommnune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til
orientering.

Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats
for barn og unge
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
13/15 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge i en
utsatt situasjon. I sitt møte den 28.11.18 skal kontrollutvalget bestille en forvaltningsrevisjon
av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge i kommunen. I denne sammenhengen
ønsker kontrollutvalget å få en orientering fra rådmannen om funnene i revisjonen fra 2014 er
fulgt opp. Revisjonen fra 2014 omhandlet to problemstillinger. Det første revisjonen så på var
planer, rutiner og forebyggende tiltak som kommunen har for barn og unge i en "utsatt
situasjon".
I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon” om barn og unge:
(…) med lærevansker, med adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske eller
psykiske funksjonsnedsettelser, med rusproblematikk, og barn og unge som har vært utsatt
for omsorgssvikt eller vold, m.m. (NOU: 2009-22). Et fellestrekk for disse personene er at de
trenger tilbud fra minst to av de aktuelle tjenestene.
Den andre problemstillingen revisjonen tok for seg, var samarbeidet mellom de ulike delene
av tjenesteapparatet: Sistranda barne- og ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset
barnehage, barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, PPT, SLT-koordinator
og lensmann.
I revisjonsrapporten ble det konkludert med at det er etablert en rekke funksjoner, planer og
tiltak for å forebygge og yte en helhetlig innsats på tvers av tjenester. Det er mye innsats i
barnehager, skoler, helsetjenester og hjelpetjenester i Frøya for å gjøre kommunen til et godt
sted å vokse opp for barn og unge.
Revisor anbefalte rådmannen å følge opp disse områdene:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge til rette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
• Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder deltakelse på
foreldremøter og brukerundersøkelser
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn
og unge
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
48/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/444 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i
Frøya kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer,
og leveringsfrist er 1. april 2019.
Vedlegg
Prosjektplan helhetlig innsats Frøya
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 33/18 en forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for
barn og unge i Frøya kommune.
Basert på dette har Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som legges frem i dagens
møte. Problemstillingene som revisjonen legger opp til å svare på er disse:
Sikrer Frøya kommune et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge?
• Sørger kommunen for tilfredsstillende samarbeid mellom barnehage, skole, og
mellom skoleslag?
• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom skole og
øvrige kommunale tjenester for å avdekke utfordringer hos, og iverksette tiltak
overfor barn og unge?
Revisjonen vil legge vekt på å undersøke samarbeidet barnehage / skole og støttefunksjoner
som PPT, skolehelsetjeneste og barnevern. Revisjonen vil ikke undersøke samarbeidet med
øvrige kommunale tjenester som NAV, pleie og omsorg eller eksterne aktører som politi.
Vurderingskriteriene som revisjonen vil bruke i undersøkelsen er i all hovedsak lov- og
planverk, herunder:
• Opplæringsloven
• Lov om barnehager
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
• Lov om barneverntjenester
• Kommuneloven
Revisjonen vil besvare problemstillingene ved å gjennomføre dybdeintervju med ledere og
saksbehandlere i kommunen. I tillegg vil det hentes inn dokumentasjon som kan vise
hvordan den enkelte tjeneste innretter sitt systematiske samarbeid med andre, eksempelvis
gjennomrutiner, prosedyrer, planer, møtereferat og lignende. Relevant statistikk fra bla. Ubas
og Ungdata vil også bli hentet inn.
For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, hvor de fleste av
disse timene blir tatt fra timeressursene kontrollutvalget har for 2019. Revisjonen leveres
sekretariatet innen 1. april 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen oppfyller kontrollutvalgets bestilling. Likevel
anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget på selvstendig grunnlag vurderer om
prosjektplanen svarer til forventningene utvalget har til bestillingen.

FORVALTNINGSREVISJON

Helhetlig innsats for barn og unge
PROSJEKTPLAN

Frøya kommune
November 2018
FR 1068

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

Sikrer Frøya kommune et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge?
•
•

Kilder til kriterier

Metode

•
•
•
•
•

Sørger kommunen for tilfredsstillende samarbeid mellom
barnehage og skole, og mellom skoleslag?
Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart
samarbeid mellom skole og øvrige kommunale tjenester
for å avdekke utfordringer hos, og iverksette tiltak overfor,
barn og unge?
Opplæringsloven m/forskrift
Barnehageloven m/forskrift
Helse- og omsorgstjenesteloven m/forskrift
Barnevernloven m/forskrift
Kommuneloven

Intervju med enhetsledere/ansatte i følgende tjenester:
•
•
•
•
•

Barnehage
Skole
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
PPT
Barnevern

Dokumentasjon
Tilgjengelig statistikk (Ubas, Ungdata etc)
Tidsplan

Prosjektteam

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor følgende ressurs- og
tidsrammer:
• 330 timer
• 1.4.2019
Oppdragsansvarlig revisor:
Tor Arne Stubbe
Mob: 98608070
tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider:
Marit Ingunn Holmvik
marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
Johannes Nestvold og Anna K. Dalslåen
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson Frøya
kommune

Konst. rådmann Beathe S. Meland eller den som rådmannen
delegerer

2 MANDAT
Dette kapittelet omhandler de føringer som følger av kontrollutvalgets bestilling, og
bakgrunnsinformasjon om tema og kommunens organisering av tjenester på området.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtok følgende i møte den 24.10.18 (sak 33/18):
«I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge i
Frøya kommune. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen for å høre om funnene
i revisjonen er fulgt opp.
Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og
unge i kommunen.
Revisor utarbeider en prosjektplan som legges frem for vedtak i neste kontrollutvalgsmøte.»
Revisor var til stede i utvalgets møte og noterte innspill til ulike områder som utvalget ønsket
belyst i sin bestilling. Overordnet er utvalget opptatt av om det tverrfaglige arbeidet, og
samarbeidet, i tjenester for barn og unge fungerer som forutsatt. Eksempelvis om man sikrer
gode overganger fra barnehage til skole (og fra barneskole til ungdomsskole), om det er
tilfredsstillende dekning av skolehelsetjenester mtp utvikling i psykisk helse for barn og unge,
gis det tilstrekkelig spesialpedagogisk hjelp til de som trenger det (lære-/atferdsvansker) og
får minoritetsspråklige nødvendig støtte i skole.

2.2

Bakgrunn

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/helsesøster. 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, støtte til frivillige organisasjoner som organiserer aktiviteter
for barn og unge.

2.2.1

Organisering av tjenester for barn og unge i Frøya kommune

Frøya kommune er både barnehagemyndighet og barnehageeier. På Frøya er barnehage og
skole i stor grad organisert som oppvekstsenter (Mausund, Nabeita, Dyrøy, Nordskag), men
man har to egne skoler (Sistranda og Sørburøy), en ordinær kommunal barnehage (Nesset)
og en åpen barnehage (Kysthaven Åpen barnehage). Det er i tillegg 2 private barnehager
(Sistranda kystbarnehage AS og Rabben barnehagedrift AS).

Foruten skoler og barnehager, så har kommunen interkommunalt samarbeid om Pedagogiskpsykologisk tjeneste hvor Hitra er vertskommune. Frøya har egen skolehelsetjeneste og
barneverntjeneste. Kommunen har over tid samlokalisert tjenester for barn, unge og familier i
Kysthaven, eksempelvis legekontor, helsestasjon, barnevern, frisklivssentral, åpen barnehage
osv for å skape et familiens hus.
Figur 1.

Administrativt organisasjonskart Frøya kommune

Kilde: https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/organisasjonskart/

3 PROSJEKTDESIGN
I denne forvaltningsrevisjonen vil det vektlegges å møte kontrollutvalgets ønske om å
undersøke hva kommunen gjør for å sikre et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, spesielt
overfor barn som har et økt behov for hjelp. Det dreier seg primært om hvordan man sikrer
samordning og samarbeid på tvers av tjenester.

3.1

Avgrensing

PPT, skolehelsetjeneste og barnevern er sentrale støttespillere for barnehage og skole i de
tilfeller hvor barn og unge har utfordringer. Revisor vil i denne forvaltningsrevisjonen ikke
undersøke hvordan kommunale tjenester for barn og unge samarbeider med øvrige
kommunale tjenester (Nav, Pleie og omsorg, kultur) eller eksterne aktører (politi).
Kontrollutvalget er opptatt av hvordan det er lagt til rette for systematisk samarbeid mellom
tjenestene, og ikke innholdet i konkret samarbeid rundt enkeltbarn.

3.2

Problemstillinger

Revisor har valgt å formulere en overordnet problemstilling for de undersøkelser som skal
gjennomføres i denne forvaltningsrevisjonen.
➢ Sikrer Frøya kommune et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge?

Revisor vil i sine undersøkelser søke å dekke følgende delproblemstillinger:
•

Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage
og barneskole, og mellom barneskole og ungdomsskole?

•

Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom skole og
øvrige tjenester for å avdekke utfordringer hos, og iverksette tiltak overfor, barn og
unge?

3.3

Revisjonskriterier

Det er lovbestemmelser, retningslinjer og veiledere for alle de nevnte tjenestene når det gjelder
forebygging og samarbeid med andre tjenester. Alle vurderinger som revisor gjør må knyttes
til autoritative kriterier. Bestemmelser i lover og forskrifter og mål- og planvedtak i kommunens
politiske organ er eksempler på kilder for slike kriterier.

LOVKILDE

Hjemmel

Tema

Opplæringsloven:1

Kapittel 9A: §9A-3

Aktivt og systematisk arbeid med
skolemiljøet (Forebygging)

Kapittel 5: § 5-6

PPT – bistand til skoler i
kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling

Kapittel 13: § 13-3d og §13-5

Foreldresamarbeid
Samarbeid med barnehage

Lov om barnehager:2

Kapittel 15 §§ 15-3, 15-4 og

Opplysningsplikt (barnevern og

15-5

sosialtjeneste)

Kapittel 1: § 2-a

Plikt til samarbeid med skole

Kapittel 2: §4

Foreldresamarbeid

Kapittel 5A: §§ 19a – 19j

Spesialpedagogisk hjelp (PPT)

Kapittel 6: §§ 21-22

Opplysningsplikt (barnevern,
sosialtjeneste, helse- og
omsorgstjenestene)

Lov om kommunale helse-

Kapittel 3: §§ 3-3, 3-4

og omsorgstjenester:3

Ansvar for helsetjenester;
helsetjenester i skole og
helsestasjonstjeneste, samarbeid,
forebygging

Lov om barneverntjenester:4

Kapittel 3: §§3-1 – 3-4

Forebygging, samarbeid, individuell
plan, botiltak for flyktninger og
asylsøkere

Kommuneloven:5

Kapittel 4: §23-2

Betryggende kontroll

1

Kunnskapsdepartementet, Lov Om Grunnskolen Og Den Vidaregåande Opplæringa.

2

Kunnskapsdepartementet, Lov Om Barnehager.

3

Helse- og omsorgsdepartementet, Lov Om Kommunale Helse- Og Omsorgstjenester m.m. (Helse- Og
Omsorgstjenesteloven).
4

Barne- og likestillingsdepartementet, Om Lov Om Barneverntjenester (Barnevernloven).

5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lov Om Kommuner Og Fylkeskommuner.

Kommuneplanen i Frøya kommune er sterkt førende for den aktivitet og tjenesteyting/utførelse som skal skje6. Mål og virkemidler slik de er spesifisert i eksempelvis
kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) vil være gyldige og autoritative kriterier for en
forvaltningsrevisjon. Videre vil det være aktuelt å anvende kommunens handlingsplan med
budsjett som grunnlag for kriterier til revisors undersøkelser, i tillegg til eventuelle administrativt
styrende dokumenter.

3.4

Metoder for innsamling av data

Problemstillingene i denne forvaltningsrevisjonen viser til arbeid, arbeidsprosesser og
organisering av disse i kommunen. Det vil si at revisor må søke kunnskap og informasjon på
en måte som kan fange opp dynamikken og samspillet mellom aktuelle tjenester og brukerne,
og mellom tjenestene. Intervju er godt egnet til å innhente beskrivelser og dybdekunnskap i
slike prosesser. Revisor vil derfor gjennomføre intervju både på saksbehandler og ledernivå i
tjenestene. I tillegg vil det innhentes dokumentasjon som kan vise hvordan den enkelte tjeneste
innretter sitt systematiske samarbeid med andre, eksempelvis gjennom rutiner, prosedyrer,
planer, møtereferat og lignende.

6

https://issuu.com/vindfangreklame/docs/froya_samfunnsdel-plan-nett

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim 15.11.18

Tor Arne Stubbe /s/

Marit Ingunn Holmvik /s/

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

KILDER
Barne- og likestillingsdepartementet. Om Lov Om Barneverntjenester (Barnevernloven).
Ot.Prp. 44 (1991-92), 1992. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17100?q=barnevernloven.
Helse- og omsorgsdepartementet. Lov Om Kommunale Helse- Og Omsorgstjenester m.m.
(Helse- Og Omsorgstjenesteloven). Norge: lovdata.no, 2011.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse og omsorg.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov Om Kommuner Og Fylkeskommuner.
Norge, 1992. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven.
Kunnskapsdepartementet. Lov Om Barnehager, 2005.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven.
———. Lov Om Grunnskolen Og Den Vidaregåande Opplæringa, 1998.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringslova.

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Statusrapportering for finansiell revisjon 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
49/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/219 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Frøya kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal sørge for at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte, jf. kommuneloven § 77, nr. 4. For at utvalget skal kunne ivareta dette ansvaret legger
revisjonen frem planene for revidering av regnskapet for 2018 i Frøya kommune.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt (Revisjon Midt-Norge SA) vil redegjøre
for revisjonsstrategien for 2019, og det vil bli gitt en gjennomgang av status for den
finansielle revisjonen per november 2018. Utvalget vil få informasjon om revisors
overordnede vurderinger av risikobildet, hvordan revisjonen skal gjennomføres, og
eventuelle fokusområder for revisjonsoppdraget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Frøya 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 Frøya kommune er Wenche Holt.
Jeg bekrefter med dette at Wenche Holt oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 12.07.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

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

Nytt fra utvalgene 28.11.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
50/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/168 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt hovedutvalg og orienterer resten av utvalget
om aktuelle saker. Utvalgene er fordelt slik:
Kommunestyre: Helge Borgen
Formannskap: Laila Wedø
Hovedutvalg for drift: Sten S. Arntzen
Hovedutvalg for forvaltning: Kirsten Dragsnes
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/500 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
Næringsstyre må organiseres som folkevalgt organ
Inhabilitet
Møter i lovens gråsone
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
2. Næringsstyre må organiseres som folkevalgt organ
3. Inhabilitet
4. Møter i lovens gråsone

Møtedato
28.11.2018

Saknr
51/18

"Næringsstyre" må organiseres som folkevalgt organ
Kommunal Rapport 30.10.2018

Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
SPØRSMÅL: Som ledd i ønsket om å løfte kommunenes arbeid med næringsutvikling har
kommunestyret fått utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for 2018–2029. I den
forbindelse ble det vedtatt å opprette et eget «næringsstyre» som i kommunens politiske
organisasjonsmodell parallellføres med kommunenes to hovedutvalg og formannskap.
Det nye styret er forutsatt å ta over den politiske behandlingen av næringsrelaterte oppgaver
og kultursaker fra formannskapet og de to andre hovedutvalgene, herunder oppgaven som
fondsstyre for de kommunale næringsfondene. I tillegg til innstillende myndighet legges det
opp til at styret delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.
Kommunen praktiserer i dag gjennomgående representasjon i hovedutvalgene.
Kommunestyrets medlemmer er fordelt på to hovedutvalg og formannskapet, med 7
medlemmer i hvert utvalg. Næringsstyret skal ha seks medlemmer, tre fra “politisk nivå”,
hvorav den ene er ordføreren. To velges etter forslag fra næringslivet. Videre skal det velges
en styreleder som skal foreslås/rekrutteres av en “arbeidsgruppe” bestående av ordfører,
varaordfører og rådmann. Deretter skal kommunestyret formelt velge styret.
Så vidt en kan se vil den valgte organiseringen kunne føre til at næringslivet blir gitt betydelig
makt i saker av politisk karakter. Det er heller ikke skissert mekanismer som sikrer politisk,
folkevalgt kontroll. Spørsmålet vil da være om en slik modell, med et eget næringsstyre
sammensatt som nevnt, er et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven, og i alle fall om
ikke andre organisasjonsmodeller, som f.eks. kommunalt foretak, ville vært en mer egnet
modell til å ivareta disse funksjonene.
SVAR: Kommuneloven gir i utgangspunktet kommunestyret en stor grad av frihet når det
gjelder hvilke typer styrer og utvalg kommunen skal ha, og hvilke oppgaver og vedtak som
skal legges til hver av disse, men hele tiden innenfor rammen av den organisasjonsmodell
som er fastsatt i kommuneloven.
Det «næringsstyret» som man her oppretter, er klart nok et «fast utvalg» som reguleres av
bestemmelsene i lovens § 10. Slike utvalg kan (nr. 1) opprettes «for kommunale og
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet», og (nr. 2) «kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger
av lov». Hvis ikke annet er bestemt, handler det på sitt område på vegne av og er direkte
underlagt kommunestyret som delegerende organ, og rapporterer tilbake til dette.
Om det er hensiktsmessig å gi et fast utvalg et så vidt ansvarsområde og så vide fullmakter
som det gjøres her, er det opp til kommunestyret å vurdere. Det er vel i første rekke et
spørsmål om hvilken rolle man ønsker formannskapet skal ha i slike saker. Organisering som
kommunalt foretak er i alle fall lite aktuelt. Det er en modell som ikke passer godt i saker som
kan være potensielt politisk kontroversielle.
Neste spørsmål er så sammensetningen av et slikt «næringsstyre».
Kommunestyret velger selv medlemmene av et slikt utvalg (nr. 3). Medlemmer kan være
både kommunestyrerepresentanter og utenforstående. Alle medlemmer må være personlig
valgt, og går da inn under de alminnelige reglene om folkevalgte i kommuner.
Valget kan skje som avtalevalg etter reglene i § 38 a hvis kommunestyret enstemmig vedtar
dette. Det betyr altså at man har blitt enige om sammensetningen, og deretter vedtar denne

enstemmig. Det som refereres av regler om hvem som skal være med og hvem som kan
foreslå medlemmer, må i så fall gå inn som en del av det politiske grunnlaget for utvelgelsen
av de medlemmene man deretter enstemmig velger inn.
Hvis derimot minst ett medlem krever det, må (§ 35 nr. 4) valget holdes som forholdsvalg
etter reglene i §§ 36 og 37, altså ved listevalg. Flertallet kan ikke binde et mindretall når det
gjelder hvem som kan foreslås eller hvem man stemmer på. Prinsipielle vedtak om hvordan
utvalget skal sammensettes, vil ikke ha noen bindende kraft her, og kommunestyret er ikke
bundet av hva som er innstilt fra en «arbeidsgruppe». Denne vil bare kunne fungere som en
«valgkomité» som gir råd til kommunestyret, eventuelt til ordfører eller andre som skal avgi
innstilling med forslag til avtalevalg, se § 38 a nr. 2.
Reglene i loven om krav til kjønnsmessig balanse gjelder uansett valgform, se § 36 nr. 2 og §
37 nr. 3 for forholdsvalg, og § 38 a nr. 3 for avtalevalg.
Når «styret» er valgt, velger så kommunestyret leder og nestleder blant medlemmene, ved
flertallsvalg, se § 10 nr. 3, slutten, og § 38. Heller ikke her kan man gi bindende regler om
hvem som skal velges. Dette avgjør kommunestyret her og nå med vanlig flertall.
Som oppsummering kan vi konstatere at det ikke er mulig å etablere noen form for
næringslivslignende organisering av denne siden av kommunens virksomhet utenfor
kommunelovens system. Kommunestyret er uansett det overordnede organ med ansvar for
alle sider av virksomheten, se § 6, med administrasjonssjefen – rådmannen – som den
øverste leder for administrasjonen (§ 23), og det etablerte organet er underlagt vanlige
forvaltningsrettslige regler og prinsipper om kommunestyret som øverste ansvarlig organ

Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber

om og får fritak fra å delta ved behandlingen av saken av «vektige personlige grunner», etter regelen i
kommuneloven § 40 nr. 4 om dette.

Møter i lovens gråsone
Kommunal Rapport 12.11 2018

Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt
utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om
gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I
stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved
at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte
saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her
måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart
atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.
Er det lovlig å holde slike lukkede møter på denne måten underveis i kommunestyrets
saksbehandling? Vil det bli ryddet opp i dette i den nye kommuneloven?
SVAR: Her er vi klart nok i en gråsone. Gruppemøter i det enkelte parti faller utenfor loven,
og det samme gjør som alminnelig utgangspunkt politiske forhandlingsmøter mellom
representanter for ulike partigrupper. Når man holder møte der representanter fra alle partier
deltar, blir dette likevel vanskeligere. Det kan oppfattes som etablering av en type rådgivende
underutvalg der man langt på vei avgjør realiteten i saken.
Jeg vi likevel holde fast ved at det avgjørende her er skillet mellom politiske forhandlinger og
kommunal saksbehandling, slik at et møte bare er et møte i kommunelovens forstand der det
så å si har «kommunens stempel» på seg, fordi det initieres eller holdes med medvirkning av
administrasjon eller ordfører. Jeg vil derfor tro at en slik samling for «politisk hestehandel» vil
falle utenfor loven så lenge ikke kommunens eget apparat – ordfører eller noen fra
administrasjonen – er involvert.
Kommuneloven 2018 definerer antakelig slike møter som klart utenfor loven, se den
uttømmende oppramsingen av folkevalgte organer i § 5–1 og av andre kommunale organer i
§ 5–2.
Hvorvidt en slik fremgangsmåte er ønskelig, eller egnet til å svekke tilliten til de politiske
beslutningsprosessene, er det i siste hånd velgerne som må ta stilling til.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/500 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Møtedato
28.11.2018

Saknr
52/18

