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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 18/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/393 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Kontrollarbeidet i Værnesregionen 
Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende oppvekst Rett hjelp til rett tid 
Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid (57458)(1) 
Revisors rapport - Rett hjelp til rett tid(57164) 
Svar vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport 
 
Saksopplysninger 
Ad. Saksprotokollen vedrørende revisors rapport - Rett hjelp til rett tid. Det er anført at svar 
fra kommunedirektøren er ble mottatt innen fastsatt frist.  
 
I ettertid har det vist seg at svaret var blitt adressert slik at Posten ikke fant fram. Dette 
brevet ble derfor mottatt på et lang senere tidspunkt. Opplysningene i dette brevet vil være 
med i den videre oppfølging av tjenestene. 
 

1.  
 
 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 12. september 2020 13:49 
Til: Anders Reitan 
Kopi: Paul Ivar Stenstuen 
Emne: SV: Kontrollarbeidet i Værnesregionen 
 
Viser til telefonsamtale. 
 
Dette ble protokollert i gårsdagens møte i Stjørdal kontrollutvalg: 
 
"Kontrollutvalgets leder i Frosta kontrollutvalg har spilt inn følgende: 
"Hvordan ivareta kontrollutvalgene sin rolle i fellestjenester Værnesregionen? 

1 Hva 
2 Hvordan 
3 Felles arbeid på tvers av kontrollutvalg i de ulike kommuner. Hvordan få til det?" 

 
Lederne for kontrollutvalgene i de samarbeidende kommuner inviteres for felles orienteringer, i første 
omgang mht. barnevern og PPT." 
 
Dette til orientering. 
 
I forbindelse med slike samlinger vil det også være naturlig med dialog og utveksling av synspunkter og 
erfaringer kontrollutvalgene i mellom. 
 
 

 
 
 
 
 
Fra: Anders Reitan <Anders.Reitan@backe.no <mailto:Anders.Reitan@backe.no>>  
Sendt: 11. september 2020 10:26 
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>> 
Emne: SV: Kontrollarbeidet i Værnesregionen 
 
Hei Paul. 
Ring meg opp når du får tid. 
Jeg får ikke til å delta i starten av møtet, det har dukket opp noe gjennom jobb her som jeg må følge opp. 
Jeg kobler meg opp så snart jeg får anledning 
 
Jeg har stilt meg følgende spørsmål til møtet i dag, som du gjerne kan presentere for de andre: 
Hvordan ivareta Kontrollutvalgene sin rolle i fellestjenester Værnesregionen? 



- Hva 
- Hvordan 
- Felles arbeid på tvers av kontrollutvalg i de ulike kommuner. Hvordan få til det? 

Vi ønsker gjerne å få til en felles selskapskontroll med de andre. Må da ta for oss en bestemt tjeneste 
tror jeg. Åpen for forslag. 
 
Kunne gjerne tenkt meg å hørt hvordan de andre KU arbeider. Delt erfaringer.  
 
Med vennlig hilsen 

ANDERS REITAN 

+47 97059087 

 
Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>  
Sendt: mandag 7. september 2020 13:50 
Til: Post <post@konsek.no <mailto:post@konsek.no>> 
Kopi: Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no <mailto:Torbjorn.Berglann@konsek.no>>; 
Helene Hvidsten <helene.hvidsten@konsek.no <mailto:helene.hvidsten@konsek.no>>; Torbjørn Brandt 
<torbjorn.brandt@konsek.no <mailto:torbjorn.brandt@konsek.no>>; Einar Sandlund 
<Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>; inger.johanne.uthus 
<inger.johanne.uthus@gmail.com <mailto:inger.johanne.uthus@gmail.com>>; Anders Reitan 
<Anders.Reitan@backe.no <mailto:Anders.Reitan@backe.no>> 
Emne: Kontrollarbeidet i Værnesregionen 
 
Kontrollutvalget i Stjørdal ønsker å diskutere kontrollarbeidet i Værnesregionen og det fremtidige 
samarbeidet kontrollutvalgene imellom.  
 
I første omgang inviteres lederne for de samarbeidende kommuners kontrollutvalg for å diskutere dette. 
Det åpnes også for å gi innspill til forvaltningsrevisjon. 
 
Tidspunkt:          Fredag 11.09.20 kl. 13:00  
Sted:                     Teams 
 
Vi ber om at eposten distribueres til kontrollutvalgslederne i de samarbeidende kommuners 
kontrollutvalg. Vi ber også om tilbakemelding om ønsket deltakelse, slik at vi kan sende møtelenke. 
Innspill kan imidlertid også gis skriftlig til undertegnede. 
 
 

 
 



 
 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 25. juni 2020 13:30 
Til: Torbjørn Berglann; Torbjørn Brandt; Helene Hvidsten; Einar Sandlund; Eva J 

Bekkavik; Anders Reitan 
Kopi: inger.johanne.uthus@gmail.com 
Emne: Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende oppvekst "Rett hjelp til rett tid" 
Vedlegg: Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid (57458)(1).pdf; Revisors rapport - 

Rett hjelp til rett tid(57164).pdf 
 
Kontrollutvalget i Stjørdal behandlet i dag sak 21/20 "Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid" 
vedrørende oppvekstområdet/barnevern/PPT. Kontrollutvalget ønsker at vedtaket blir oversendt til 
kontrollutvalgslederne i så raskt som mulig, samt lagt fram som referatsak i kontrollutvalgene i de 
samarbeidende kommunene i Værnes regionen. Saken med vedlegg er for øvrig publisert på vår 
nettside: <http://www.konsek.no/kontrollutvalg/stjordal/> 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 

1. "Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i revisors 
rapport, som konkluderer med at det er stor risiko for at barn og unge ikke mottar rett hjelp til 
rett tid. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling, og ber 
om at den blir fremmet i førstkommende kommunestyremøte. 
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste møte med en 

vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser og en hensiktsmessig 
organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en tiltaksplan 
som svarer ut rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 2 måneder. Denne skal også vise 
hvordan samarbeid og informasjonsflyt innad i Etat oppvekst skal bedres. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert." 
 



  

Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 25.06.2020 21/20 

 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/338 - 3 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre 
behandling. 

 
Forslag til kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste 

møte med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser 
og en tilfredsstillende organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med 
en tiltaksplan, som blant annet skal vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt 
innad i Etat oppvekst skal bedres, innen 2 måneder. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 

 
 
Vedlegg 
Revisors rapport - Rett hjelp til rett tid 
Forvaltningsrevisjon Rett hjelp til rett tid 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en presentasjon av rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport, som konkluderer med at det er stor risiko for at barn og unge 
ikke mottar rett hjelp til rett tid. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre 
behandling, og ber om at den blir fremmet i førstkommende kommunestyremøte. 
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste 

møte med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser og 
en hensiktsmessig organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en 
tiltaksplan som svarer ut rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 2 måneder. 
Denne skal også vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt innad i Etat oppvekst 
skal bedres. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 
 
Avstemming 
Enstemmig 



 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ser med bekymring på det bildet som tegnes over situasjonen i 
revisors rapport, som konkluderer med at det er stor risiko for at barn og unge 
ikke mottar rett hjelp til rett tid. 

2. Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre 
behandling, og ber om at den blir fremmet i førstkommende kommunestyremøte. 
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret i neste 

møte med en vurdering av hvorvidt Etat oppvekst har tilfredsstillende ressurser og 
en hensiktsmessig organisering. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en 
tiltaksplan som svarer ut rapportens konklusjoner og anbefalinger innen 2 måneder. 
Denne skal også vise hvordan samarbeid og informasjonsflyt innad i Etat oppvekst 
skal bedres. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget løpende orientert. 
 

 
 
Ikke trykte vedlegg 
Kontrollkomiteens sak 5/19 
Kontrollkomiteens sak 35/18 
Kontrollkomiteens sak 25/18 
Kommunestyrets sak 117/16 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan for prosjektet i møte den 08.02.20. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
 

1. «Kontrollkomiteen har ingen merknader til revisors vurdering av egen 
uavhengighet. 

2. Kontrollkomiteen godkjenner det fremlagte forslag til prosjektplan og ber revisor 
gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. denne.» 

Iht. den vedtatte prosjektplan skal følgende problemstillinger belyses: 
1. «Får barn og unge i Stjørdal kommune riktig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 
2. Får barn og unge i Stjørdal kommune tidlig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 
3. Hvordan har PPT og barnevern organisert tjenestene for å øke den forebyggende 

innsatsen?» 

Revisor har nå avlevert sin rapport, se vedlegg.  
 
Revisor oppsummerer sine funn på følgende måte:  
 

«Til problemstilling 1 er det revisors vurdering at PPT synes hensiktsmessig 
organisert og har nødvendig kompetanse til å yte riktig hjelp, men at det kan være 
grunn til å evaluere virkningen av spesialpedagogiske tiltak med bakgrunn i 
tilbakemeldingen fra barnehager og skoler. Revisor vurderer at barneverntjenesten 
tilsynelatende er hensiktsmessig organisert og har tilfredsstillende kompetanse. Det 
er allikevel veldig bekymringsfullt at så stor andel av enhetsledere i barnehage og 
skole er kritisk til tjenestens kompetanse og evne til å løse de utfordringer barn og 
unge står i. På denne bakgrunn vurderer revisor at det er stor risiko for at barn og 
unge ikke får riktig og nødvendig hjelp fra barneverntjenesten.  

 



 
Til problemstilling 2 er det revisors vurdering at det er stor risiko for at barn og unge 
ikke mottar hjelp fra PPT og barneverntjenesten til riktig tid. Dette baserer revisor på 
uklarhet rundt samhandlingen mellom barnehager/skoler og de respektive 
tjenestene, og tilbakemelding om tjenestenes tilgjengelighet (se kap 5 Høring og 
Vedlegg 2 kommunens høringssvar). Videre baseres det også på data for 
saksbehandlingstid i tjenestene.  

 
Problemstilling 3 er beskrivende og revisor har ikke knyttet vurderinger til tjenestenes 
forebyggende arbeid. Revisors undersøkelser til denne problemstillingen er gjengitt i 
kapittel 4. I samme kapittel er det også lagt fram data for noen særlige forhold som 
kan påvirke tjenestenes kapasitet til å yte tjenester.» 

 
I revisors vurderinger knyttet til punktene 1 og 2 kan en bl.a. lese følgende: 
 

«PPT er organisert i team ut fra alder på målgruppen. Dette bidrar til å bygge erfaring 
og kunnskap om de utfordringene og de behovene den aktuelle aldersgruppen har. I 
tillegg oppnevnes to saksbehandlere til hver sak, noe som øker kunnskapsdeling og 
reduserer sårbarhet. Alle ansatte har utdanning på masternivå innen relevante 
fagområder. Samlet sett synes derfor tjenesten godt rustet til å gi barn og unge riktig 
hjelp. Dette nyanseres noe av enhetslederne i barnehager og skoler, hvor 26,9 % 
opplever at PPT bare i noen grad har kompetanse til å gi råd og veiledning i saker 
som blir meldt. At hele 73,1 % av enhetslederne opplever at PPT bare i noen grad 
bidrar til å løse saker/utfordringer, reiser spørsmål til om barnehager og skoler i 
samarbeid med PPT er godt nok rustet til å gi riktig hjelp. Revisors vurdering er at 
PPT synes hensiktsmessig organisert og har nødvendig kompetanse til å yte riktig 
hjelp, men at det kan være grunn til å evaluere virkningen av spesialpedagogiske 
tiltak…..» 

 
«….Barneverntjenesten er organisert i team ut fra alder på målgruppe og 
tjenestespesifikke prosesser og oppgaver. Ansatte og ledelse bekrefter at 
kompetansen i tjenesten er god, og det er utarbeidet ny kompetanseplan for 
tjenesten. Tjenesten kan ved behov nyttiggjøre seg ytterligere kompetanse hos 
Bufetat. Barnevernleder mener det legges godt til rette for etter- og videreutdanning. 
Samlet ser tjenesten ut til å være hensiktsmessig organisert og inneha nødvendig 
kompetanse. Det er 23,1 % av enhetslederne i barnehager og skoler i Stjørdal som 
opplever at barneverntjenesten ikke har nødvendig kompetanse til å gi råd og 
veiledning i saker som blir meldt, og 34,6 % av enhetslederne opplever at 
barneverntjenesten ikke bidrar til at meldte saker blir løst. Revisor vurderer at 
barneverntjenesten tilsynelatende er hensiktsmessig organisert og har 
tilfredsstillende kompetanse. Det er allikevel veldig bekymringsfullt at så stor andel av 
enhetsledere i barnehage og skole er kritisk til tjenestens kompetanse og evne til å 
løse de utfordringer barn og unge står i. På denne bakgrunn vurderer revisor at det er 
stor risiko for at barn og unge ikke får riktig og nødvendig hjelp fra 
barneverntjenesten. 

 
Barneverntjenesten har en fast kontaktpersonordning ut mot barnehager og skoler, 
men har ikke faste møtedager/tidspunkt med barnehagene og skolene. For å kunne 
ha en systematisk dialog med enhetene er det derfor viktig at 
kontaktpersonordningen fungerer. Det er 69,2 % av enhetslederne oppgir at de ikke 
har en fast kontaktperson hos barnevernet, og 26,9 % som opplever at det er 
vanskelig å få kontakt med barneverntjenesten når de har behov. Dette er 
informasjon som peker i retning av at barneverntjenesten ikke har noen systematisk 
dialog og varierende tilgjengelighet overfor primærtjenestene for barn og unge. 
Videre ser vi at barneverntjenesten over tid har hatt fristbrudd på undersøkelser og 
mange tiltaksplaner som ikke er tilfredsstillende. Dette tyder på at tjenesten i mange 
saker ikke er i stand til å gi hjelp til riktig tid. Videre oppgir over halvparten (53,8 %) 



av enhetslederne at de ikke får rask bistand fra barneverntjenesten når det er meldt 
et behov. Revisor vurderer at det er stor risiko for at barn og unge ikke får hjelp fra 
barneverntjenesten til riktig tid.» 

 
Rapporten har vært til høring hos kommunedirektøren og kommunedirektørens 
høringssvar følger vedlagt rapporten.  
 
Revisor har imidlertid gjort kontrollutvalget særskilt oppmerksom på at det kan se ut til at 
det kan være ulik virkelighetsforståelse vedrørende hva som er gjeldende ordning for 
kontakt mellom barnehager/skoler og hhv. PPT og barneverntjenesten, og har anbefalt at 
kontrollutvalget ber kommunedirektøren klargjøre dette. Det er derfor skrevet et brev til 
kommunedirektøren for å få kommunedirektørens merknader til dette punkt, se vedlegg. 
 
Kontrollutvalget har ikke mottatt svar fra kommunedirektøren innen fastsatt frist. 
 
 
Vurdering 
Revisors rapport tegner et bekymringsfullt bilde over situasjon, og det vurderes som viktig 
at rapporten blir lagt fram for kommunestyret så raskt som mulig. 
 
Kontrollutvalget har ikke fått svar på sin henvendelse til kommunedirektøren, men slik 
forslaget til innstilling til kommunestyret er formulert er det dekning for dette slik saken p.t. 
er opplyst. 
 
Det anbefales derfor at kontrollutvalget tiltrer forslag til vedtak og forslag til innstilling til 
kommunestyret.  
 
 

 
 



 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

Riktig hjelp til riktig tid 

- tjenester fra PPT og barnevern i Stjørdal kommune  

 

 

 
 
 
 
 

Stjørdal kommune 

Mai 2020 

FR 1049  





Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid -  

FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Stjørdal 

kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2019 til mars 2020.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 punkt c). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Tor Arne Stubbe, 

prosjektmedarbeider Johannes Nestvold, og kvalitetssikrere Marit Ingunn Holmvik og Merete 

Montero. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Stjørdal kommune, jf kommuneloven 

§ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

Trondheim, 29.05.20 

 

Tor Arne Stubbe /s/         

Oppdragsansvarlig revisor                         

 

 

 

  

 

1 Kommuneloven § 23-3, 1.ledd 

2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 2 

SAMMENDRAG 
Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, bestilte kontrollkomiteen i Stjørdal 

kommune en forvaltningsrevisjon med tema riktig hjelp til riktig tid, med fokus på hvordan 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten bistår skoler og barnehager 

med ulike utfordringer som barn og unge har. 

Følgende problemstillinger er belyst i rapporten:  

1. Får barn og unge i Stjørdal kommune riktig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 

2. Får barn og unge i Stjørdal kommune tidlig hjelp fra PPT og barnevern ved behov?  

3. Hvordan har PPT og barnevern organisert tjenestene for å øke den forebyggende 

innsatsen?  

 

Til problemstilling 1 er det revisors vurdering at PPT synes hensiktsmessig organisert og har 

nødvendig kompetanse til å yte riktig hjelp, men at det kan være grunn til å evaluere virkningen 

av spesialpedagogiske tiltak med bakgrunn i tilbakemeldingen fra barnehager og skoler. 

Revisor vurderer at barneverntjenesten tilsynelatende er hensiktsmessig organisert og har 

tilfredsstillende kompetanse. Det er allikevel veldig bekymringsfullt at så stor andel av 

enhetsledere i barnehage og skole er kritisk til tjenestens kompetanse og evne til å løse de 

utfordringer barn og unge står i. På denne bakgrunn vurderer revisor at det er stor risiko for at 

barn og unge ikke får riktig og nødvendig hjelp fra barneverntjenesten. 

Til problemstilling 2 er det revisors vurdering at det er stor risiko for at barn og unge ikke mottar 

hjelp fra PPT og barneverntjenesten til riktig tid. Dette baserer revisor på uklarhet rundt 

samhandlingen mellom barnehager/skoler og de respektive tjenestene, og tilbakemelding om 

tjenestenes tilgjengelighet (se kap 5 Høring og Vedlegg 2 kommunens høringssvar). Videre 

baseres det også på data for saksbehandlingstid i tjenestene. 

Problemstilling 3 er beskrivende og revisor har ikke knyttet vurderinger til tjenestenes 

forebyggende arbeid. Revisors undersøkelser til denne problemstillingen er gjengitt i kapittel 

4. I samme kapittel er det også lagt fram data for noen særlige forhold som kan påvirke 

tjenestenes kapasitet til å yte tjenester. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 3 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Forord .................................................................................................................................... 1 

Sammendrag .......................................................................................................................... 2 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................ 3 

1 Innledning ........................................................................................................................ 5 

1.1 Bestilling ................................................................................................................. 5 

1.2 Problemstillinger ..................................................................................................... 5 

1.3 Metode ................................................................................................................... 5 

1.4 Bakgrunn ................................................................................................................ 6 

1.5 Rapportens oppbygging ......................................................................................... 8 

2 Riktig hjelp ....................................................................................................................... 9 

2.1 Problemstilling ........................................................................................................ 9 

2.2 Revisjonskriterier .................................................................................................... 9 

2.3 Data ....................................................................................................................... 9 

2.3.1 Organisering av PPT .......................................................................................... 9 

2.3.2 Kompetanse og kompetanseutvikling i PPT ..................................................... 10 

2.3.3 Råd og veiledning fra PPT ............................................................................... 11 

2.3.4 Organisering av barneverntjenesten ................................................................ 11 

2.3.5 Kompetanse og kompetanseutvikling i barneverntjenesten .............................. 12 

2.3.6 Tiltak fra barneverntjenesten ............................................................................ 13 

2.4 Vurdering .............................................................................................................. 14 

3 Hjelp til riktig tid ............................................................................................................. 16 

3.1 Problemstilling ...................................................................................................... 16 

3.2 Revisjonskriterier .................................................................................................. 16 

3.3 Data ..................................................................................................................... 16 

3.3.1 PP-tjenestens tilgjengelighet ............................................................................ 16 

3.3.2 Sakkyndig vurdering og saksbehandlingstid..................................................... 17 

3.3.3 Barneverntjenestens tilgjengelighet ................................................................. 18 

3.3.4 Meldinger og undersøkelser – overholdelse av frister ...................................... 20 

3.4 Vurdering .............................................................................................................. 21 

4 Forebyggende innsats ................................................................................................... 23 

4.1 Problemstilling ...................................................................................................... 23 

4.2 Data ..................................................................................................................... 23 

4.2.1 Forebyggende arbeid – PPT ............................................................................ 24 

4.2.2 Faste møter/treffpunkter - PPT ......................................................................... 24 

4.2.3 Forebyggende arbeid – barneverntjenesten ..................................................... 25 

4.2.4 Faste møter/treffpunkter - barneverntjenesten ................................................. 26 

4.2.5 Særlige forhold ................................................................................................ 27 

5 Høring ........................................................................................................................... 29 

6 Konklusjoner og anbefalinger ........................................................................................ 30 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 4 

6.1 Konklusjon ............................................................................................................ 30 

6.2 Anbefalinger ......................................................................................................... 30 

Kilder .................................................................................................................................... 31 

Vedlegg 1 – Utledning av revisjonskriterier ........................................................................... 32 

Vedlegg 2 – Høringssvar ...................................................................................................... 35 

 

Figurer 

Figur 1. Administrativt organisasjonskart – Stjørdal kommune (pr 12.03.20) .................... 6 

Figur 2. Opplever din enhet at PPT har tilstrekkelig kompetanse til å gi 

råd/veiledning i de utfordringer som blir meldt? (n=26) .......................................10 

Figur 3. Opplever din enhet at råd/veiledning/tiltak fra PPT bidrar til å løse 

konkrete saker/utfordringer? (n=26) ...................................................................11 

Figur 4. Opplever din enhet at barnevernet har tilstrekkelig kompetanse til å gi 

råd/veiledning i de utfordringer som blir meldt? (n=26) .......................................13 

Figur 5. Opplever din enhet at råd/veiledning/tiltak fra barnevernet bidrar til å 

løse konkrete saker/utfordringer? (n=26) ............................................................14 

Figur 6. Har din enhet egen kontaktperson hos PPT? (n=27) ..........................................17 

Figur 7. Opplever din enhet at det er lett å få kontakt med PPT ved behov? 

(n=27) ................................................................................................................17 

Figur 8. Opplever din enhet at de raskt får bistand fra PPT når det er meldt et 

behov? (n=27) ....................................................................................................18 

Figur 9. Har din enhet egen kontaktperson hos barnevernet? (n=26) ..............................19 

Figur 10. Opplever din enhet at det er lett å få kontakt med barnevernet ved 

behov? (n=26) ....................................................................................................19 

Figur 11. Fristbrudd undersøkelse i perioden 2015 - 2019 ................................................20 

Figur 12. Status tiltaksplaner i perioden 2015 - 2019 .........................................................21 

Figur 13. Opplever din enhet at de raskt får bistand fra barnevernet når det er 

meldt et behov? (n=26) ......................................................................................21 

Figur 14. Kommunale samarbeidsfora ...............................................................................23 

Figur 15. Har din enhet faste møter/treffpunkt med PPT? (n=27) ......................................25 

Figur 16. Hvor ofte er din enhet i kontakt med PPT? (n=27) ..............................................25 

Figur 17. Har din enhet faste møter/treffpunkt med barnevernet? (n=26) ..........................26 

Figur 18. Hvor ofte er din enhet i kontakt med barnevernet? (n=26) ..................................27 

Figur 19. Sykefravær PPT VR 2017 - 2019 .......................................................................27 

Figur 20. Sykefravær Barneverntjenesten VR 2017 – 2019. ..............................................28 

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 5 

1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgås bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, bestilte kontrollutvalget i Stjørdal 

kommune en forvaltningsrevisjon med tema riktig hjelp til riktig tid, med fokus på hvordan 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten bistår skoler og barnehager 

med ulike utfordringer som barn og unge har. Kontrollutvalget vedtok den 8.2.19 i sak 5/19 

prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. Utvalget var opptatt av om PPT og 

barnevern kom inn tidlig for å hjelpe det enkelte barnet og ungdommen. Videre var 

kontrollutvalget opptatt av om råd, veiledning og tiltak anbefalt fra PPT og barneverntjenesten 

virket etter hensikten. Kontrollutvalget var også opptatt av hvordan PPT og barneverntjenesten 

bidro i det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. 

1.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger er besvart i rapporten:  

4. Får barn og unge i Stjørdal kommune riktig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 

5. Får barn og unge i Stjørdal kommune tidlig hjelp fra PPT og barnevern ved behov?  

6. Hvordan har PPT og barnevern organisert tjenestene for å øke den forebyggende 

innsatsen?  

 

Problemstilling 3 er beskrivende. Det redegjøres for tjenestenes forebyggende arbeid, og 

revisor anvender ikke kriterier for å vurdere måloppnåelsen. 

1.3 Metode 
For å belyse problemstillingene har revisor gjennomført intervju med ansatte i PPT og 

barneverntjenesten (både ledelse og saksbehandlere) og hatt oppstartsmøte med rådmannen 

og oppvekstsjef. Det foreligger bekreftede referat fra intervjuene. Det er gjennomført en 

spørreskjemaundersøkelse utsendt til samtlige enhetsledere for barnehager og skoler i 

Stjørdal kommune (inklusive private). Spørreskjemaet ble sendt til 48 enhetsledere og vi fikk 

56 % svar. Videre har revisor innhentet ulike typer dokumentasjon (eks 

virksomhetsplaner/rapporter, service-erklæringer, kommunale vedtak/planer). Det er ikke 

foretatt gjennomgang av dokumentasjon i enkeltsaker, verken i PPT eller barneverntjenesten. 

Spesialundervisning er del av felles nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen i perioden 2018-2021, 

og barneverntjenesten i Værnesregionen har hatt tett oppfølging fra Fylkesmann siden 2011, 

med siste stikkprøvekontroll høsten 2019. Det redegjøres under hvert delkapittel for hvilke data 
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som er anvendt og analysert. Revisor har ikke innhentet data fra tilgrensende tjenester for barn 

og unge. For å få oversikt over kommunens totale forebyggende arbeid overfor barn og unge, 

vil man måtte ta inn arbeidet som gjøres i barnehager, skoler, enhet barn og unge, kultur og 

andre kommunale og statlige tjenester.   

1.4 Bakgrunn 
Stjørdal kommunes administrative ledelse består av kommunedirektør og etatsjefer for 

oppvekst, omsorg, teknisk drift, kultur, økonomi, og HR- og innovasjon. Tjenestene som er 

berørt av denne forvaltningsrevisjonen tilhører etat oppvekst.  

Figur 1. Administrativt organisasjonskart – Stjørdal kommune (pr 12.03.20) 

 

I organisasjonskartet i figur 1 synliggjøres det at to av tjenestene under etat oppvekst, inngår 

i tjenestesamarbeidet i Værnesregionen. Dette gjelder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

og barneverntjenesten. Tjenestesamarbeidet er etablert ihht kommunelovens bestemmelser 

om administrativt vertskommunesamarbeid. Det er inngått både overordnet samarbeidsavtale 

mellom kommunene, og egne samarbeidsavtaler tilknyttet den enkelte tjeneste. Avtalene er 

vedtatt av kommunestyrene i den respektive samarbeidskommune. For tjenestene PPT og 
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barnevern er Stjørdal kommune vertskommune. Samarbeidskommunene har gjennom vedtak 

av avtalene gitt instruks til egen rådmann om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i 

enkeltsaker til rådmannen i vertskommunen på de områder det skal samarbeides om. 

Rådmann i Stjørdal kommune har dermed rådmannsmyndighet for alle 

samarbeidskommunene innen tjenestene PPT og barnevern. For å sikre 

samarbeidskommunenes involvering i utviklingen av tjenestene er det opprettet et 

rådmannsutvalg. Dette utvalget er rådgivende overfor rådmannen i vertskommunen. Det er 

også etablert faste møteplasser mellom politisk nivå i samarbeidskommunene og 

rådmannsutvalget.  

Kommunene har ikke delegert myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med 

utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette gjelder for eksempel 

virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og årsrapport i tillegg til saker av mer prinsipiell 

karakter som kommunestyrene selv initierer eller som legges frem av rådmannen i 

vertskommunen. Saker av slik art skal alltid behandles av deltakerkommunenes egne 

organer. For den daglige drift legges de føringer som er gitt av vertskommunerådmannen 

eller politiske organer i vertskommunen til grunn.   

For PPT er følgende delegert til rådmannen i Stjørdal kommune: 

1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er 

gitt i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova) 

Opplæringsloven § 5-6. 

2. Myndighet til å ta stilling til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er 

av prinsipiell betydning. 

3. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA rapportering. 

4. Ha søksmåls- og ankekompetansen samt være partsrepresentanter i rettssaker og 

tvister som knytter seg til oppgaver som tilligger samarbeidet og hvor 

deltakerkommunen er rett saksøker/saksøkt. 

 

For barneverntjenesten er følgende delegert til rådmannen i Stjørdal kommune: 

1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er 

gitt i lov om barneverntjenester, hjemlet i lov om barneverntjenester §2-1, fjerde ledd. 

2. Myndighet til å utføre daglig løpende arbeid hjemlet i lov om barneverntjenester § 2-1 

Kommunenes oppgaver, herunder: 

a. Gi råd og veiledning. 
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b. Treffe vedtak i henhold til lov om barneverntjenester, evt å innstille til vedtak jf. 

tredje ledd. 

c. Forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

d. Iverksette og følge opp tiltak. 

3. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker jf. Lov om 

barneverntjenester kapittel 6 i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

4. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til fylkesmannen, 

hjemlet i lov om barneverntjenester §2-3b. 

5. Myndighet til å foreta rapportering til SSB og årlig KOSTRA-rapportering. 

6. Ha søksmåls- og ankekompetansen samt være partsrepresentanter i rettssaker og 

tvister som knytter seg til oppgaver som tilligger samarbeidet og hvor 

deltakerkommunen er rett saksøker/saksøkt. 

 

1.5 Rapportens oppbygging 
Problemstillingene er behandlet i tre separate kapitler, ett for hver problemstilling. Hvert kapittel 

redegjør for problemstilling, gjeldende revisjonskriterier, anvendte data og revisors 

vurderinger. Avslutningsvis er det et kapittel som omhandler foreløpig rapport og rådmannens 

uttalelse til denne, og et kapittel som synliggjør revisors konklusjon og anbefalinger. 
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2 RIKTIG HJELP  
I dette kapittelet gjengis revisors undersøkelser knyttet til riktig hjelp fra pedagogisk-

psykologisk tjeneste og barneverntjenesten i Stjørdal kommune. Det har vært viktig å belyse 

hvorvidt råd, veiledning og tiltak er hensiktsmessig organisert og utføres med god kompetanse, 

og få en tilbakemelding på virkningen av tjenestenes bistand til barnehager og skoler. 

2.1 Problemstilling 
Revisor har arbeidet ut ifra følgende problemstilling: 

Får barn og unge i Stjørdal kommune riktig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 

2.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

• PPT skal ha kompetanse til å utføre sakkyndig arbeid for barn og unge  

• Barneverntjenesten skal ha nødvendig kompetanse for å gi forsvarlige tjenester 

• Ansatte i barneverntjenesten skal delta i nødvendig opplæring for å vedlikeholde 

kvalifikasjoner 

2.3 Data 
Nedenfor presenteres data for ansattes kompetanse, kompetanseutvikling i tjenestene og 

viktige samarbeidspartneres syn på kompetansen i og virkning av tiltak fra hhv PPT og 

barnevern. 

2.3.1 Organisering av PPT  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for Stjørdal kommune er organisert i et interkommunalt 

tjenestesamarbeid i Værnesregionen. Stjørdal er vertskommune for tjenestesamarbeidet. 

Bakgrunnen for å etablere tjenestesamarbeidet var blant annet felles ønske om å skape et 

større og sterkere fagmiljø. I samarbeidsavtalen står det at samlingen til ett fagmiljø skal bidra 

til: 

• En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere 

• God kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser 

• Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen 

• Effektiv og faglig kompetent saksbehandling 

• Bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og 

voksne med behov for særskilt tilrettelegging 
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PPT er lokalisert på Stjørdal, men har også tilgjengelige kontorfasiliteter i de øvrige 

kommunene i tjenestesamarbeidet. Ansatte er organisert i ulike team, ut ifra barnas alder og 

hvilke enheter de forholder seg til. Førskoleteam har sine oppgaver knyttet til barn i alderen 0 

– 6 år og forholder seg primært til barnehagene. Tjenesten har to grunnskoleteam med 

oppgaver rettet mot aldersgruppen 6 – 16 år, og som i stor grad forholder seg til barne- og 

ungdomsskolene. Videre har tjenesten et team for videregående skole som yter pedagogisk-

psykologiske tjenester til ungdom ved enkelte videregående skoler i regionen. Teamet for 

videregående skole består av to personer som vil overføres til fylkeskommunen når 

organisering av PPT for videregående skole er klar. Per i dag har tjenesten ca 18 årsverk, som 

betjener ca 40 barnehager og ca 20 skoler, i samarbeidskommunene. Ansatte og ledelse viser 

til et organisatorisk grep som ble foretatt i 2018, hvor man gikk over til å alltid oppnevne to 

saksbehandlere i hver sak. Hensikten var å øke kvaliteten på saksbehandlingen, og redusere 

sårbarhet ved eventuelt fravær hos ansatte. Ansatte gir gode tilbakemeldinger på denne 

organiseringen, primært med tanke på observasjonskapasitet og kvalitet på råd og veiledning. 

2.3.2 Kompetanse og kompetanseutvikling i PPT 

Leder for PPT viser i intervju til at tjenesten kan karakteriseres som høykompetent og at de er 

godt rustet med hensyn til kompetanse. Hun bekrefter at alle ansatte har mastergrad eller 

tilsvarende i relevante fagområder. Ansatte i tjenesten viser også til at de ved behov har 

mulighet til både å henvise og å søke råd/spesialkompetanse hos eksempelvis Statped og 

BUP.  

PPT må totalt sett inneha den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre sakkyndige 

vurderinger og anbefale tiltak som skal gjennomføres i barnehager og skoler. Revisor har 

derfor bedt om tilbakemelding fra enhetslederne i barnehager og skoler i Stjørdal om de 

opplever at PPT har tilstrekkelig kompetanse gitt de utfordringer barn og unge strever med. I 

figuren under ser vi at 65, 4 % svarer ja på dette spørsmålet, mens 26,9 % svarer at de bare i 

noen grad opplever dette.  

Figur 2. Opplever din enhet at PPT har tilstrekkelig kompetanse til å gi råd/veiledning i de 

utfordringer som blir meldt? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

65,4%

26,9%

0,0% 0,0%
7,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ja I noen grad Nei Vet ikke Annet



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 11 

2.3.3 Råd og veiledning fra PPT 

Alle ansatte i PPT forteller at tjenesten de siste to årene har foretatt viktige grep når det gjelder 

både råd/veiledning og sakkyndig vurdering. De fremhever at det viktigste grepet trolig er at 

man som fagperson alltid skal se på barnets omgivelser før man vurderer tiltak rettet mot det 

enkelte barnet eller ungdommen. Dette relaterer seg også til hvordan man ser utviklingen i 

hvilke utfordringer som henvises til PPT. I følge PPT-leder er det andelsmessig færre som 

strever med medfødte vansker, mens flere barn enn før strever med emosjonelle vansker og 

atferdsvansker. Revisor har i intervju med ansatte og ledelse i PPT spurt om de opplever at 

de greier å løse utfordringene i saker som blir henvist/meldt. Både ansatte og ledelse mener 

at råd/veiledning og tiltak i hovedsak bidrar til å løse utfordringene, og at eventuell manglende 

måloppnåelse kan ha flere forklaringer. Leder mener at dersom endring av praksis i 

skole/barnehage ikke skjer, er det vanskelig å vite om dette handler om at rådene fra PPT ikke 

er relevante eller tilstrekkelige, eller om det handler om at rådene ikke blir fulgt. 

Enhetslederne i barnehager og skoler har tilsvarende fått spørsmål om råd/veiledning/tiltak fra 

PPT bidrar til å løse konkrete saker/utfordringer. Her svarer 19,2 % av lederne at de opplever 

at hjelpen fra PPT løser den utfordringen som er meldt, mens 73,1 % svarer at hjelpen bare i 

noen grad løser utfordringene.    

Figur 3. Opplever din enhet at råd/veiledning/tiltak fra PPT bidrar til å løse konkrete 

saker/utfordringer? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 
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• En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere. 

• God kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser. 

• Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen. 

• Rask og effektiv saksbehandling. 

Barneverntjenesten er lokalisert på Stjørdal og ansatte er organisert i ulike team, ut ifra 

aldersgrupper og tjenestens arbeidsprosesser og hovedoppgaver. Team mottak og 

undersøkelse er de som betjener skranke, svarer ut henvendelser og gjennomfører 

undersøkelser i meldte saker. Dette teamet har ansvar for ukentlig gjennomgang av nye 

meldinger (mandager) og avgjør hvilke meldinger som skal undersøkes videre. Det er også 

ukentlig møte for å fordele saker som er undersøkt og hvor det er besluttet å gå videre med 

tiltak. Barneteam og ungdomsteam arbeider med de sakene hvor det er besluttet å iverksette 

tiltak rundt barnet eller ungdommen. Barnevernleder mener at tjenesten har et godt spenn i 

ulike tiltak og variert metodikk. Leder forteller videre at alle ansatte i 2020 skal ha opplæring i 

COS-metodikk3. I tillegg har man omsorgsteam som arbeider etter egne retningslinjer. Dette 

teamet håndterer alt som omhandler omsorgsovertakelse, fosterhjems- og 

institusjonsplassering og pålagt oppfølging. 

2.3.5 Kompetanse og kompetanseutvikling i barneverntjenesten 

Leder i barneverntjenesten forteller at de fleste ansatte har grunnutdanning som sosionom 

eller barnevernspedagog, men at enkelte har annen utdanningsbakgrunn (eks. 

barnehagelærer). Familieveiledere kan ha annen pedagogisk grunnutdanning. Tjenesten har 

flere ansatte med barnevernleder-utdanning, pluss at de har bred og solid etter- og 

videreutdanning på ulike områder. Barnevernleder ser at tjenesten med fordel kunne hatt flere 

med masterutdanning. Barnevernleder mener at tjenesten legger godt til rette for etter- og 

videreutdanning. Tjenesten har utarbeidet kompetanseplan for 2020. Kompetanseplanen er 

også vurdert inn mot rekruttering. Dersom tjenesten har behov for en spesiell type 

kompetanse, så har man mulighet til å benytte seg av kompetansen hos Bufetat. 

Barnevernleder viser også til at Stjørdal kommune har et Familieteam, og at dette er et godt 

supplement til barnevernets tjenester og tiltak. Familieteamet i kommunen har delvis 

overlappende metodikk og kompetanse, men er innrettet som et lavterskeltilbud til barn og 

familier. 

Revisor har bedt om tilbakemelding fra enhetslederne i barnehager og skoler i Stjørdal om de 

opplever at barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse gitt de utfordringer som blir meldt 

 

3 https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/ 

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/
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inn til tjenesten. I figuren under ser vi at 19,2 % svarer ja på dette spørsmålet, mens 50,0 % 

svarer at de i noen grad opplever dette. Nesten ¼ av enhetslederne (23,1 %) mener at 

barneverntjenesten ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gi råd/veiledning i meldte saker.  

 

Figur 4. Opplever din enhet at barnevernet har tilstrekkelig kompetanse til å gi råd/veiledning i de 

utfordringer som blir meldt? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

2.3.6 Tiltak fra barneverntjenesten 

Både ansatte og ledelse i barneverntjenesten opplever at de tiltak som iverksettes er 

hensiktsmessige og at de virker, altså at tiltakene gir en positiv endring for barnet/ungdommen. 

Barnevernleder mener en viktig forklaring på at tiltakene virker, er at man innhenter samtykke 

fra foresatte for å sette inn hjelpetiltak. At det samtykkes til tiltak, og at det er frivillig å ta imot 

hjelp, setter tjenesten i en bedre posisjon til å samarbeide med hjemmet. Barnevernleder 

mener at dette bekreftes gjennom at mange tiltak avsluttes, og at dette ikke skjer uten at 

barnets bekrefter at endring har skjedd. Videre mener barnevernleder at arbeidsmetodikken, 

blant annet ved at tiltakene evalueres både underveis og ved avslutning, gjør at man korrigerer 

innsatsen dersom man ser at tiltak ikke virker. Ifølge barnevernleder viser egne undersøkelser 

at 70 - 80% av de som har mottatt hjelpetiltak fra barneverntjenesten er fornøyde. 

Barnehager og skoler er barn og unges primære arena, og blant de tjenestene som oftest 

melder bekymring til barnevernet. De vil også gi et tilbud parallelt med at barneverntjenesten 

eventuelt iverksetter tiltak overfor barnet/familien. Revisor har derfor spurt enhetslederne ved 

barnehagene og skolene om deres opplevelse av om tiltak fra barneverntjenesten bidrar til å 

løse konkrete saker/utfordringer. Her svarer 11,5 % av enhetslederne at råd/veiledning/tiltak 

fra barnevernet bidrar til å løse konkrete saker/utfordringer, mens 42,3 % mener at dette skjer 

i noen grad. Det er 34,6 % av enhetslederne som mener at barneverntjenestens 

råd/veiledning/tiltak ikke bidrar til å løse saker/utfordringer.   
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Figur 5. Opplever din enhet at råd/veiledning/tiltak fra barnevernet bidrar til å løse konkrete 

saker/utfordringer? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

2.4 Vurdering 
Problemstillingen i dette kapittelet er om barn og unge mottar riktig hjelp fra PPT og 

barneverntjenesten. Organisering av tjenestene, kompetanse i tjenestene og virkning av tiltak 

fra tjenestene er vesentlige elementer for å vurdere om riktig hjelp blir gitt. 

PPT er organisert i team ut fra alder på målgruppen. Dette bidrar til å bygge erfaring og 

kunnskap om de utfordringene og de behovene den aktuelle aldersgruppen har. I tillegg 

oppnevnes to saksbehandlere til hver sak, noe som øker kunnskapsdeling og reduserer 

sårbarhet. Alle ansatte har utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Samlet sett 

synes derfor tjenesten godt rustet til å gi barn og unge riktig hjelp. Dette nyanseres noe av 

enhetslederne i barnehager og skoler, hvor 26,9 % opplever at PPT bare i noen grad har 

kompetanse til å gi råd og veiledning i saker som blir meldt. At hele 73,1 % av enhetslederne 

opplever at PPT bare i noen grad bidrar til å løse saker/utfordringer, reiser spørsmål til om 

barnehager og skoler i samarbeid med PPT er godt nok rustet til å gi riktig hjelp. Revisors 

vurdering er at PPT synes hensiktsmessig organisert og har nødvendig kompetanse til å yte 

riktig hjelp, men at det kan være grunn til å evaluere virkningen av spesialpedagogiske tiltak.      

Barneverntjenesten er organisert i team ut fra alder på målgruppe og tjenestespesifikke 

prosesser og oppgaver. Ansatte og ledelse bekrefter at kompetansen i tjenesten er god, og 

det er utarbeidet ny kompetanseplan for tjenesten. Tjenesten kan ved behov nyttiggjøre seg 

ytterligere kompetanse hos Bufetat. Barnevernleder mener det legges godt til rette for etter- 

og videreutdanning. Samlet ser tjenesten ut til å være hensiktsmessig organisert og inneha 

nødvendig kompetanse. Det er 23,1 % av enhetslederne i barnehager og skoler i Stjørdal som 

opplever at barneverntjenesten ikke har nødvendig kompetanse til å gi råd og veiledning i 

saker som blir meldt, og 34,6 % av enhetslederne opplever at barneverntjenesten ikke bidrar 

til at meldte saker blir løst. Revisor vurderer at barneverntjenesten tilsynelatende er 
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hensiktsmessig organisert og har tilfredsstillende kompetanse. Det er allikevel veldig 

bekymringsfullt at så stor andel av enhetsledere i barnehage og skole er kritisk til tjenestens 

kompetanse og evne til å løse de utfordringer barn og unge står i. På denne bakgrunn vurderer 

revisor at det er stor risiko for at barn og unge ikke får riktig og nødvendig hjelp fra 

barneverntjenesten.      
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3 HJELP TIL RIKTIG TID 
I dette kapittelet gjengis revisors undersøkelser knyttet til om barn og unge tidsnok får hjelp fra 

pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten i Stjørdal kommune. 

3.1 Problemstilling 
Revisor har arbeidet ut ifra følgende problemstilling: 

Får barn og unge i Stjørdal kommune tidlig hjelp fra PPT og barnevern ved behov? 

 

3.2  Revisjonskriterier 
Skolene og barnehagene har plikt til å iverksette tiltak dersom man er bekymret for et barns 

utvikling av grunnleggende ferdigheter, og de har en plikt til å melde fra dersom de er bekymret 

for omsorgssituasjonen til barn og unge. I tråd med formålsparagrafene i både 

opplæringsloven og barnevernloven er det viktig at både råd, veiledning og eventuelle tiltak 

blir iverksatt så tidlig som mulig. Følgende forventninger ligger derfor til PPT og 

barneverntjenesten: 

• PPT og barneverntjenesten er tilgjengelige for barnehager og skoler  

• PPT og barneverntjenesten yter raskt nødvendig bistand til barnehager og skoler ved 

henvendelser 

3.3 Data 
Under presenteres data for tjenestenes tilgjengelighet og hvorvidt de kommer raskt inn i saker 

som blir meldt fra barnehager og skoler. 

3.3.1 PP-tjenestens tilgjengelighet  

Ansatte i PPT forteller i intervju at de er til stede i skoler og barnehager til faste tidspunkter. 

Hyppighet og varighet på disse besøkene varierer ut ifra antallet elever på skolen totalt. Ut 

over de faste oppmøtedagene, så er PPT tilgjengelig på bestilling. Det er oppnevnt faste 

kontaktpersoner for hver enkelt skole eller barnehage, og disse har direkte kontakt med den 

som er spesialpedagogisk koordinator ved skolen/barnehagen. 

Revisor har spurt enhetslederne om enheten har en egen kontaktperson hos PPT, og om de 

opplever at de lett får kontakt med PPT ved behov. I figuren under ser vi at 44,4 % av 

enhetslederne bekrefter at de har egen kontaktperson hos PPT. Dernest ser vi at like mange 

enhetsledere (44,4 %) mener at de ikke har en slik kontaktperson, og at 11,1 % er usikre på 

dette. 
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Figur 6. Har din enhet egen kontaktperson hos PPT? (n=27) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

På spørsmålet om enhetslederne i barnehager og skoler opplevde at det var lett å få kontakt 

med PPT ved behov, så er det 55,6 % som bekrefter dette. Det er 25,9 % som opplever at 

PPT i noen grad er lett å få kontakt med, mens 14,8 % mener at det ikke er lett å få tak i PPT 

ved behov. 

 

Figur 7. Opplever din enhet at det er lett å få kontakt med PPT ved behov? (n=27) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

3.3.2 Sakkyndig vurdering og saksbehandlingstid 

Ansatte i PPT forteller at nye henvisninger til sakkyndig vurdering av barn gjennomgås hver 

mandag, og fordeles til saksbehandler ut ifra hvilken utfordring det er snakk om og alder på 

barnet. Vedkommende saksbehandler tar i hovedsak kontakt med den som henviser, og 

foreldre samme dag. Tjenesten har et mål om å være ute i barnehage eller skole på 

observasjon/samtaler påfølgende uke. 

PPT oppgir i årsrapportene for tre siste år (2017-2019) at de ikke har ventelister, og at de har 

stabil bemanning og er en forutsigbar tjeneste. Det er ikke rapportert data i årsrapportene 

knyttet til saksbehandlingstid. Det er ingen eksplisitt gitte frister for saksbehandling i PPT, ut 

over det som følger av forvaltningsloven. Sakene skal utredes og avgjøres uten ugrunnet 
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opphold. Fylkesmannen har ved tilsyn i en kommune høsten 2019 bemerket at «…i 

vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine 

behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over 

tre måneder kan være for lang tid.» Videre bemerkes i rapporten at «Fylkesmannen 

understreker imidlertid at dette vil kunne variere fra sak til sak. Tjenesten må gjøre en konkret 

og individuell vurdering ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling, sakens problemstilling, 

omfang og kompleksitet.» 

Ansatte forteller i intervju at de forholder seg til at det normalt skal gis tilbakemelding på 

sakkyndig vurdering innen tre måneder. De forteller også at de forsøker å gi barnehager og 

skoler råd og veiledning til mulige tiltak underveis i undersøkelsene. Og de understreker at det 

oppleves uheldig fra alle parter om arbeidet med sakkyndig vurdering tar for lang tid. 

Forklaringen på at dette arbeidet allikevel drar noe ut i tid, kan være at det er flere ulike parter 

som skal være involvert. Det kan være krevende å frigjøre møtetid for alle parter samtidig 

(bhg/skole, foreldre, PPT + evt andre). Enkelte ansatte forteller at de er bevisst på tidlig 

rådgivning, slik at barnet/ungdommen kan få hjelp før en sakkyndig vurdering er ferdigstilt.  

Revisor har i spørreskjema spurt om barnehagene og skolene opplever at de raskt får bistand 

fra PPT når de melder et behov. Omtrent halvparten av enhetslederne bekrefter at de raskt får 

hjelp (48,1 %), mens 40,7 % opplever de ikke får rask hjelp og 7,4 % ikke vet om hjelpen 

kommer raskt når det blir meldt behov.   

 

Figur 8. Opplever din enhet at de raskt får bistand fra PPT når det er meldt et behov? (n=27) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

3.3.3 Barneverntjenestens tilgjengelighet 

Ansatte og ledelse i barneverntjenesten bekrefter i intervju at tjenesten har faste 

kontaktpersoner for barnehagene og skolene i Værnesregionen. Revisor har derfor spurt 

enhetslederne i barnehagene og skolene om hvorvidt de har en egen kontaktperson i 
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barnevernet. Svarene fra enhetslederne viser at 19,2 % av enhetene vet at de har en egen 

kontaktperson, 69,2 % mener at de ikke har en slik kontakt, mens 7,7 % ikke vet om de har 

kontaktperson i barnevernet.  

  

Figur 9. Har din enhet egen kontaktperson hos barnevernet? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

Som en oppfølging av spørsmålet om egen kontaktperson, ble det også stilt spørsmål om 

hvorvidt enhetene opplevde at det var lett å få kontakt med barneverntjenesten ved behov. 

Her er det 23,1 % av enhetslederne som bekrefter at det er lett å få kontakt. Videre er det 34,6 

% som opplever at det i noen grad er lett å få kontakt, mens 26, 9 % mener det ikke er lett å 

få kontakt med barnevernet. Det er også 11,5 % som oppgir at de ikke vet om det er lett å få 

kontakt med barneverntjenesten. 

 

Figur 10. Opplever din enhet at det er lett å få kontakt med barnevernet ved behov? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 
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3.3.4 Meldinger og undersøkelser – overholdelse av frister 

Barneverntjenesten i Værnesregionen har et eget team for mottak av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser. Teamet har ukentlige møter for å gjennomgå nye innkomne 

meldinger. Fra årsrapport 2019 vises det til at meldinger sjelden henlegges, og at de aller fleste 

meldinger går videre til undersøkelse. Fylkesmannen gjennomførte stikkprøvetilsyn på 

håndtering av meldinger i september 2019, og konkluderte med at det ikke ble avdekket 

lovbrudd.  

Barneverntjenesten skal innen tre måneder undersøke saken og fatte vedtak. Vedtaket vil 

enten inneholde henleggelse eller vedtak om tiltak. I årsrapportene for barneverntjenesten 

gjengis tall for brudd på undersøkelsesfristen. Revisor har sammenstilt tallene for siste fem år 

(2015-2019). Vi ser at det for saker i Stjørdal kommune er det stor andel undersøkelser med 

fristbrudd de tre første årene i perioden (hhv 40 %, 63 % og 34 %), mens det andelsmessig er 

færre fristbrudd for undersøkelser i 2018 og 2019 (hhv 12 % og 16,3 %). Ansatte oppgir at det 

av kapasitetshensyn er foretatt noe innleie av konsulenter for å gjennomføre undersøkelser 

innen lovpålagte frister. 

 

Figur 11. Fristbrudd undersøkelse i perioden 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Frosta 50 % 68 % 50 % 22 % 35 % 

Meråker 0 % 34 % 19 % 0 % 35 % 

Tydal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Selbu 20 % 25 % 35 % 40 % 7,7 % 

Stjørdal 40 % 63 % 34 % 12 % 16,3 % 

VR snitt 22 % 38 % 28 % 15 % 18,1 % 

Kilde: Årsrapport VR Barnevern 2019, 2018, 2017 

 

Dersom vedtaket etter undersøkelser er at det skal iverksettes tiltak rundt barnet eller 

ungdommen, så skal det utarbeides en tidsavgrenset tiltaksplan. Det er et krav at tiltakene skal 

iverksettes slik de er beskrevet, at planen skal evalueres jevnlig, og at planen og tiltakene om 

nødvendig korrigeres. Barneverntjenesten foretar årlig (pr 31.12) en gjennomgang av status 

for tiltaksplanene i aktive saker og ser om disse er tråd med kravene. Årsrapportene viser at 

status for avvik ift tiltaksplanene varierer fra 13 til 26 avvik i Stjørdal kommune. I 2015 var det 

ingen avvik, mens i 2019 var det avvik i 14 tiltaksplaner rundt enkeltbarn. 
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Figur 12. Status tiltaksplaner i perioden 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Frosta 0 barn 0 barn 2 barn 3 barn 0 barn 

Meråker 0 barn 4 barn 4 barn 7 barn 3 barn 

Tydal 1 barn 0 barn 0 barn 0 barn 0 barn 

Selbu 1 barn 2 barn 5 barn 0 barn 0 barn 

Stjørdal 0 barn 13 barn 22 barn 26 barn 14 barn 

VR sum 2 barn 19 barn 33 barn 36 barn 17 barn 

Kilde: Årsrapport VR Barnevern 2019, 2018, 2017 

 

Revisor har i spørreundersøkelse til enhetsledere i barnehager og skoler spurt om de opplever 

å få rask bistand fra barnevernet når det er meldt et behov. Det er 11,5 % av enhetslederne 

som svarer at de raskt får bistand, mens 53,8 % svarer nei på dette. Videre er det 19,2 % som 

svarer vet ikke og 15,4 % som har svart Annet. 

 

Figur 13. Opplever din enhet at de raskt får bistand fra barnevernet når det er meldt et behov? 

(n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 
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er understreket som avgjørende (Tidlig innsats) i nasjonale utredninger og ny lovgivning siste 

15 år. Revisor har derfor belyst tjenestenes tilgjengelighet og prosesser for saksbehandling. 

PPT er organisert med faste møtedager/tidspunkt i barnehagene og skolene, og oppgir at de 

har en fast kontaktpersonordning knyttet til disse enhetene. Forutsatt at denne organiseringen 

fungerer, så vil tjenestens tilgjengelighet for barnehager og skoler være systematisk og god. 

Vi ser derimot at opplevelsen i barnehager og skoler er svært varierende, blant annet er det 

44,4 % som oppgir at de ikke har egen kontaktperson og at 14,8 % opplever at det er vanskelig 

å få kontakt med PPT ved behov. Videre er det 40,7 % av barnehagene og skolene som 

opplever at de ikke får rask bistand når det er meldt et behov. Revisor vurderer derfor at 

ordningen med kontaktpersoner og tilstedeværelse på barnehagene og skolene ikke er 

tilstrekkelig implementert, og at det er god grunn til å gjennomgå saksbehandlingstid for 

sakkyndige vurderinger. Det er revisors vurdering at det er stor risiko for at barn og unge ikke 

mottar hjelp fra PPT til riktig tid.      

Barneverntjenesten har en fast kontaktpersonordning ut mot barnehager og skoler, men har 

ikke faste møtedager/tidspunkt med barnehagene og skolene. For å kunne ha en systematisk 

dialog med enhetene er det derfor viktig at kontaktpersonordningen fungerer. Det er 69,2 % 

av enhetslederne oppgir at de ikke har en fast kontaktperson hos barnevernet, og 26,9 % som 

opplever at det er vanskelig å få kontakt med barneverntjenesten når de har behov. Dette er 

informasjon som peker i retning av at barneverntjenesten ikke har noen systematisk dialog og 

varierende tilgjengelighet overfor primærtjenestene for barn og unge. Videre ser vi at 

barneverntjenesten over tid har hatt fristbrudd på undersøkelser og mange tiltaksplaner som 

ikke er tilfredsstillende. Dette tyder på at tjenesten i mange saker ikke er i stand til å gi hjelp til 

riktig tid. Videre oppgir over halvparten (53,8 %) av enhetslederne at de ikke får rask bistand 

fra barneverntjenesten når det er meldt et behov. Revisor vurderer at det er stor risiko for at 

barn og unge ikke får hjelp fra barneverntjenesten til riktig tid.  
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4 FOREBYGGENDE INNSATS 
I dette kapittelet forsøker revisor å gi en beskrivelse av hvordan PPT og barneverntjenesten 

arbeider forebyggende overfor barn og unge. 

4.1 Problemstilling 
Revisor har formulert følgende problemstilling: 

Hvordan har PPT og barnevern organisert tjenestene for å øke den forebyggende innsatsen? 

Kontrollutvalget var i sin bestilling opptatt av hvordan PPT og barneverntjenesten bidrar i det 

forebyggende arbeidet overfor barn og unge i Stjørdal kommune. Revisor gir derfor en 

beskrivelse av hvordan enhetene selv oppfatter sitt bidrag i den forebyggende innsatsen og 

hvordan de bidrar inn i ulike typer tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Revisor har ikke 

utledet kriterier for, eller gjort vurderinger av, dette arbeidet. 

4.2 Data 
Stjørdal kommune utførte i 2019 en kartlegging av ungdomsmiljøet i Stjørdal og de tilbud som 

kommunen har innrettet mot barn og unge (Stjørdal kommune, 2019). Disse tilbudene er godt 

beskrevet i rapporten og revisor vil derfor i det følgende utdype det forebyggende arbeidet med 

utgangspunkt i henholdsvis PPT og barneverntjenesten. Konklusjonene og anbefalingene fra 

kommunens kartlegging viser til at foreldrekompetansen må styrkes, ungdomskontakten må 

opprettholdes, økt forebyggende arbeid og synlighet fra politi, og stor mangel på kunnskap og 

informasjon om de kommunale tilbudene/tjenestene. 

I figuren under gjengis kommunale samarbeidsfora på tvers av tjenester og fag. 

Figur 14. Kommunale samarbeidsfora 

 

Kilde: «Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal? En kartlegging av ungdomsmiljøet» 
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PPT og barneverntjenesten er representert i flere av de samarbeidsfora som er nevnt over. 

Ansatte i PPT og barneverntjenesten bekrefter at de deltar i disse samarbeidsforaene.  

4.2.1 Forebyggende arbeid – PPT 

Leder i PPT forteller at det er en nasjonal forventning om at tjenesten i økende grad skal 

arbeide forebyggende. Til en viss grad arbeider tjenesten forebyggende også i dag, 

eksempelvis gjennom rådgivning/veiledning anonymt (konsultasjonsteam, generell 

veiledning), henvisninger på systemsaker (jobber med trinn/grupper). Dessuten deltar 

tjenesten i kunnskapsdeling/kompetanseheving med enhetene, eksempelvis med foredrag om 

skolemiljø, artikulasjon, tilknytningsforstyrrelser, logoped ved helsestasjon osv. Tjenesten er 

også deltagende i faste samarbeidsfora med andre tjenester, eksempelvis i tverrfaglige team 

ved skolene, tidlig innsats team og samordningsteam på kommunenivå. Ansatte i PPT påpeker 

i intervju at omlegging av arbeidsmetodikk til å se på miljøet rundt det enkelte barnet, før man 

ser på individrettede tiltak, er et bidrag i det forebyggende arbeidet (eks relasjoner, samspill, 

klasseledelse etc). Forebygging kan også være mer enn primærforbyggende tiltak, det kan 

også handle om å stoppe en ytterligere skjevutvikling for det enkelte barnet. Sett i et slikt 

perspektiv vil hele virksomheten til PPT ha en forebyggende karakter. 

Revisor har bedt enhetene om en skriftlig tilbakemelding på hvordan enhetslederne i 

barnehager og skoler opplever at PPT bidrar i det forebyggende arbeidet. I sum viser 

tilbakemeldingene at dette i stor grad handler om råd og veiledning, og ofte i tilknytning til 

enkeltbarn/saker hvor det utføres undersøkelser/observasjoner som ledd i sakkyndig 

vurdering. 

4.2.2 Faste møter/treffpunkter - PPT 

Oppdatert kunnskap og informasjon om barns og unges utfordringer, og ikke minst om de ulike 

tjenestenes tilbud til disse, er viktig for å kunne gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Derfor 

er det etablert flere faste møtefora og treffpunkt mellom ulike tjenester. Revisor har spurt 

enhetslederne ved barnehagene og skolene om de har faste møter/treffpunkt med PPT. Her 

svarer 40,7 % av lederne at de har slike faste treffpunkt, mens 25,9 % svarer at de bare i noen 

grad har faste møter. Det er 33,3 % som svarer at de ikke har faste møtepunkt med PPT.   



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 25 

Figur 15. Har din enhet faste møter/treffpunkt med PPT? (n=27) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

I figuren under oppgir enhetslederne hvor ofte de er i kontakt med PPT. Det er 33,3 % som 

oppgir at de har kontakt med PPT etter behov, og det er 7,4 % som oppgir at det er kontakt 

sjeldnere enn 1.gang pr måned. Det er 55,5 % som oppgir at de har kontakt med PPT månedlig 

eller oftere.  

 

Figur 16. Hvor ofte er din enhet i kontakt med PPT? (n=27) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

4.2.3 Forebyggende arbeid – barneverntjenesten 

Barnevernleder mener at kjernen i tjenestens forebyggende arbeid er kontaktpersonenes 

arbeid med informasjon, råd og veiledning ute i skoler og barnehager. Dessuten er råd og 

veiledning som gis av tjenestens mottak viktig i det forebyggende arbeidet. Barnevernleder 

mener også at barneteam og ungdomsteam arbeider forebyggende med hjelpetiltak, da 

hensikten er at barn, ungdom og familie skal greie seg selv på sikt og kunne bo hjemme med 

sine foreldre. Barneverntjenesten er på samme måte som PPT deltagende i faste 
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samarbeidsfora med andre tjenester, eksempelvis i tverrfaglige team ved skolene, tidlig 

innsats team og samordningsteam på kommunenivå.    

Revisor har bedt om skriftlig tilbakemelding på hvordan barnehagene og skolene opplever at 

barneverntjenesten bidrar i det forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene tyder på at 

enhetene opplever at de ikke har kontakt med barneverntjenesten ut over meldte enkeltsaker. 

Spesielt barnehagene opplever at kontakten med barneverntjenesten er svak.  

4.2.4 Faste møter/treffpunkter - barneverntjenesten 

Oppdatert kunnskap og informasjon om barns og unges utfordringer, og ikke minst om de ulike 

tjenestenes tilbud til disse, er viktig for å kunne gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Derfor 

er det også etablert flere faste møtefora og treffpunkt mellom ulike tjenester. Revisor har spurt 

enhetslederne ved barnehagene og skolene om de har faste møter/treffpunkt med 

barneverntjenesten. Her svarer 3,8 % av lederne at de har slike faste treffpunkt, mens 7,7 % 

svarer at de bare i noen grad har faste møter. Det er 88,5 % som svarer at de ikke har faste 

møtepunkt med barneverntjenesten. 

 

Figur 17. Har din enhet faste møter/treffpunkt med barnevernet? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

I figuren under oppgir enhetslederne hvor ofte de er i kontakt med barneverntjenesten. Det er 

73,1 % som oppgir at de har kontakt med tjenesten etter behov, og det er 15,4 % som oppgir 

at det er kontakt sjeldnere enn 1.gang pr måned. Det er 7,6 % som oppgir at de har kontakt 

med barneverntjenesten månedlig eller oftere.  
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Figur 18. Hvor ofte er din enhet i kontakt med barnevernet? (n=26) 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

4.2.5 Særlige forhold 

De siste tre år har PPT hatt et totalt sykefravær på mellom 7,1 % og 10,8 %. I 2019 var det 

totale sykefraværet på 9,2 %. I samme periode har sykefraværet i korttidsfraværet variert 

mellom 2,5 % og 2,8 %, og langtidsfraværet variert fra 4,6 % til 8,0 %. Fra årsrapportene 

framgår at langtidsfraværet ikke er arbeidsplassrelatert. 

Figur 19. Sykefravær PPT VR 2017 - 2019 

PPT 2017 2018 2019 

1 - 8 dager 1,0 1,6 1,6 

9 - 16 dager 1,5 1,2 0,9 

17 dager - 1 år 4,6 8,0 6,7 

Totalt 7,1 10,8 9,2 

Kilde: Årsrapport 2019 PPT Værnesregionen 

 

De siste tre år har Barneverntjenesten hatt et totalt sykefravær på mellom 13,0 % og 20,6 %. 

I 2019 var det totale sykefraværet på 20,6 % %. I samme periode har sykefraværet i 

korttidsfraværet variert mellom 2,4 % og 2,9 %, og langtidsfraværet variert fra 10,5 % til 18,2 

%. Fra årsrapportene for 2017 og 2018 framgår at noe av fraværet skyldes arbeidsbelastning. 

Fra årsrapport 2019 framgår at det er iverksatt konkrete arbeidsmiljøtiltak for å bedre 

arbeidsmiljøet og minske sykefraværet.  Dette arbeidet vil fortsette i 2020. 
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Figur 20. Sykefravær Barneverntjenesten VR 2017 – 2019. 

BV 2017 2018 2019 

1 - 8 dager 1,5 1,5 1,5 

9 - 16 dager 1 1,4 0,9 

17 dager - 1 år 10,5 13,8 18,2 

Totalt 13 16,7 20,6 

 Kilde: Årsrapport 2019 PPT Værnesregionen 

 

Barneverntjenesten har hatt flere organisasjonsendringer i 2019, eksempelvis ved nye 

teamledere og konstituering av ny barnevernleder. I tillegg har tjenesten hatt ekstern bistand i 

jobbing med arbeidsmiljøet. Revisor har i intervju spurt barnevernleder om dette har gått på 

bekostning av tilbudet tjenesten skal gi til barn og unge. Barnevernleder mener bestemt at 

tjenestens utfordringer ikke har gått ut over tjenestetilbudet til barn og unge. 

Arbeidsoppgavene blir prioritert. Barnevernleder forteller at tjenesten har hatt utfordringer i 

arbeidsmiljøet i tjenesten. Det har ikke vært åpne konflikter mellom ansatte. Leder mener at 

èn vesentlig utfordring har vært tillit/mistillit mellom enkeltpersoner. Bedriftshelsetjenesten 

(Coperio) har bidratt i å kartlegge arbeidsmiljøet og iverksette tiltak som kan bidra til at alle har 

et godt og trygt arbeidsmiljø. Barnevernleder forteller at arbeidsmiljøet er kartlagt gruppevis 

(team) og at det er gjennomført individuelle samtaler/intervju med ansatte. Nå er det lagt en 

plan for tiltak som skal gjennomføres og hvilken arbeidsmetodikk som skal anvendes. Hun har 

inntrykk av at ansatte føler de blir tatt på alvor og at de legger stor innsats i at dette skal lykkes. 

Det har vært viktig å gjennomføre åpne prosesser og opparbeide tillit hos alle ansatte. Leder 

mener at hun allerede nå kan observere virkninger av innsatsen i arbeidsmiljøet.  

 

Kommunale tjenester for barn og unge er sterkt berørt av smitteverntiltak i forbindelse med 

pandemien av viruset Covid – 19, deriblant stenging av barnehager og skoler. Revisor har ikke 

innhentet data som kan belyse hvordan dette berører tjenester fra PPT og barnevern i Stjørdal 

kommune. Det er allikevel god grunn til å påpeke at de omfattende smitteverntiltakene berører 

de viktigste henvisnings-/meldingsinstansene for PPT og barnevern, og at dette øker risikoen 

for at det ikke blir henvist/meldt, at undersøkelser ikke blir utført og at det ikke blir iverksatt 

nødvendige tiltak overfor utsatte barn og unge. Smitteverntiltakene vil nødvendigvis også 

berøre annet systematisk forebyggende arbeid, både koordinerende arbeid mellom tjenester 

(møter etc) og fritids- og kulturtilbud for barn og unge er underlagt restriksjoner fra 

helsemyndighetene. Dette øker spesielt risikoen for at omsorgssvikt ikke avdekkes. 
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5 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Stjørdal kommune 20.4.20. Revisjon 

Midt-Norge SA mottok svar fra rådmannen 18.5.20. Høringsbrevet er vedlagt rapporten 

(vedlegg 2).  

Rådmannen har i sitt høringssvar kommet med tre innspill til endringer i rapporten. Revisor har 

på to steder i rapporten tatt ut begrepet ‘spesialpedagogisk hjelp’, og erstattet dette med hhv 

‘Råd og veiledning fra PPT’ (overskrift avsnitt 2.3.3) og ‘pedagogisk-psykologiske tjenester’ for 

videregående opplæring (under avsnitt 2.3.1).  

Videre har revisor korrigert andre avsnitt i 2.4 Vurdering. Dette er en presisering av det revisor 

gjengir i avsnitt 2.3.3 Råd og veiledning fra PPT (uendret). At spesialpedagogiske tiltak bidrar 

til å løse utfordringene forutsetter både at barnehagene og skolene gjennomfører tiltakene slik 

det er tilrådd og at rådene fra PPT er riktige. I 2.4 Vurdering er det derfor tydeliggjort at både 

barnehager, skoler og PPT har ansvar for at tiltakene bidrar til å løse utfordringene. 

Revisor har også fått innspill på at kommunen har avviklet ordninger med kontaktpersoner 

overfor enhetene. Det overordnede temaet er PPT og barneverntjenestens tilgjengelighet for 

skoler og barnehager (3.3.1 og 3.3.3). Både leder for PPT og leder for barneverntjenesten har 

i intervju bekreftet at de har praktisert slike ordninger, og kommunalsjef oppvekst fikk 

spørreskjema til gjennomsyn før dette ble sendt ut enhetslederne for barnehager og skoler (jfr 

spørsmål om enhetene har egen kontaktperson i hhv PPT og barneverntjenesten). Revisor 

registrerer også at svarene fra enhetslederne i barnehager og skoler spriker. Dette tyder på at 

det ikke er kommunisert tydelig hvorvidt en slik kontaktpersonordning eksisterer. Revisor vil 

også presisere at dette ligger inne i revisors anbefaling til rådmannens videre arbeid (6.2). Det 

er derfor ikke gjort endringer i rapporten på bakgrunn av innspill fra rådmannen. For at 

kontrollutvalget skal kunne ta stilling til rapporten og status i tjenestene, synes det 

hensiktsmessig at rådmannen orienterer utvalget om avvikling av ordning med 

kontaktpersoner og hvordan man sikrer at PPT og barneverntjenesten er tilgjengelige for 

barnehager og skoler. 
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6 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 
Både PPT og barneverntjenesten synes hensiktsmessig organisert, og innehar nødvendig 

kompetanse til å kunne yte riktig hjelp til barn og unge ved behov. Tilbakemeldingene fra 

primærtjenestene for barn og unge (barnehager og skoler) gir derimot grunn til å hevde at det 

er en risiko for at riktig hjelp ikke blir gitt, med spesiell risiko knyttet til tjenester fra 

barneverntjenesten. 

Tidlig innsats er avgjørende overfor barn og unge med utfordringer. Derfor er det av vesentlig 

betydning av tjenester som PPT og barnevern er tilgjengelige for barnehager og skoler, og at 

de raskt bidrar med nødvendige undersøkelser og tiltak. Revisor konkluderer med at det er 

stor risiko for at barn og unge ikke mottar hjelp til riktig tid. Dette baseres på tilbakemeldinger 

fra barnehager og skoler for begge tjenester, og omfang av fristoverskridelser i 

barneverntjenesten. 

Det er i løpet av de siste årene etablert flere møtefora for tverrfaglig kunnskapsdeling og 

erfaringsutveksling. Dette er bidrag til å øke den forebyggende innsatsen overfor barn og unge. 

Når det gjelder forbyggende innsats fra PPT og barnevern, så oppfattes dette i stor grad å 

være integrert i tjenestenes ordinære oppgaver. Barnehagene og skolene er av den oppfatning 

at PPT og barnevern i varierende grad deltar i eller arbeider forebyggende overfor barn og 

unge. 

6.2 Anbefalinger 
Rådmannen anbefales å: 

- Innhente ytterligere erfaringer fra barnehager og skoler vedrørende 

o Kompetanse i PPT og barnevern 

o PPTs og barneverntjenestens tilgjengelighet 

- Vurdere tiltak på bakgrunn av erfaringer fra barnehager og skoler 

- Innhente informasjon om saksbehandlingstid i PPT 

- Sørge for at PPT og barneverntjenesten ivaretar lovpålagte frister for saksbehandling.  
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres 

revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og 

forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse 

kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske 

vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

▪ Barnevernloven (Barne- og likestillingsdepartementet, 1992) 

▪ Opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 1998) 

▪ Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Barnevern (Stjørdal 

kommune, 2018a) 

▪ Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid – PPT (Stjørdal 

kommune, 2018b) 

▪ Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022, Stjørdal kommune (Stjørdal kommune, 

2010) 

Riktig hjelp 

Det er ikke konkrete kompetansekrav knyttet til saksbehandling i PPT. Kravet er at PPT skal 

ha kompetanse til å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne. For å utføre disse 

lovpålagte oppgavene så må kommunen/tjenesten ha den nødvendige kompetansen. Det er 

kommunen og fylkeskommunen som har ansvaret for at PPT har denne nødvendige 

kompetansen. Utdanningsdirektoratet forutsetter at PPT har fagkunnskap om 

allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, organisasjons- og kompetanseutvikling, 

utfordringer som kan føre til at barn, elever og voksne har eller kan få behov for 

spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, hvilke konsekvenser nedsatt funksjonsevne 

og andre utfordringer kan ha for læring og utvikling, og behov for tilrettelegging, rammeplanen 

for innhold og oppgaver i barnehagen, Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og 

godkjente læreplaner for friskoler, grunnleggende ferdigheter som trengs og bør holdes ved 

like i et voksenliv, individuell vurdering (undervegs- og sluttvurdering) og barnehageloven og 

opplæringsloven med forskrifter, og annet relevant regelverk https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/pp-tenesta-er-ei-fagleg-

kompetent-teneste/. (Utdanningsdirektoratet, 2016) 

Hvorvidt PPT er kompetent, og hvorvidt tjenesten har kompetanse som passer de utfordringer 

som eksisterer lokalt, vil kunne vurderes av aktører som arbeider tett med de samme barn og 

unge. At primærtjenestene, barnehagene og skolene, opplever at PPT har riktig kompetanse 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/pp-tenesta-er-ei-fagleg-kompetent-teneste/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/pp-tenesta-er-ei-fagleg-kompetent-teneste/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/pp-tenesta-er-ei-fagleg-kompetent-teneste/


Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 33 

ift meldte utfordringer, og at råd, veiledning og iverksatte tiltak medfører positiv endring, vil 

være avgjørende for å vurdere om PPT yter riktig hjelp.  

For barneverntjenesten er det heller ikke konkrete kompetansekrav knyttet til saksbehandling 

i tjenesten. Kravet er at barneverntjenesten skal ha nødvendig kompetanse for å gi forsvarlige 

tjenester og at ansatte skal delta i nødvendig opplæring for å vedlikeholde kvalifikasjoner. 

Gjennom 2018 og 2019 har det vært gjennomført kartlegging og utredning av 

kompetansebehovet i kommunalt barnevern. I høringsnotat til ny barnevernlov vises det til 

dette pågående arbeidet, og at departementet vil komme tilbake til problemstillinger omkring 

kompetansekrav i det kommunale barnevernet (Barne- og likestillingsdepartementet, 2019). 

Kommunen har allikevel ansvar for å sørge for at barneverntjenesten har nødvendig 

kompetanse til å utføre oppgaver beskrevet i Barnevernloven og at denne kompetansen 

vedlikeholdes (§2-1). 

Hvorvidt barneverntjenesten er kompetent, og hvorvidt tjenesten har kompetanse som passer 

de utfordringer som eksisterer lokalt, vil kunne vurderes av aktører som arbeider tett med de 

samme barn og unge. At primærtjenestene, barnehagene og skolene, opplever at barnevernet 

har riktig kompetanse ift meldte utfordringer, og at råd, veiledning og iverksatte tiltak medfører 

positiv endring, vil være avgjørende for å vurdere om barneverntjenesten yter riktig hjelp.  

Riktig tid 

I Forskrift om utfylling av de overordnede målene og prinsippene for opplæringen i grunnskolen 

og i den videregående opplæringa står følgende: 

«Elever som har behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har krav på 

spesialundervisning. Elever kan streve, og det kan oppstå ulike problemer med å lære gjennom 

hele opplæringsløpet. Lærerne kan få god støtte fra andre yrkesgrupper både til å avdekke 

utfordringer og til å gi elevene den hjelpen de trenger. Det kan være av avgjørende betydning 

for elevens utvikling at tiltak settes inn så raskt som mulig når utfordringene oppdages.» 

(Kunnskapsdepartementet, 1999) 

I tråd med dette er det rimelig å forvente at PPT er tilgjengelig for barnehager og skoler, og at 

de raskt kan yte råd og veiledning knyttet til barn og unge som strever med utfordringer. 

PPT forholder seg til forvaltningslovens regler om saksbehandling ift mottak av henvisning, 

undersøkelser/sakkyndig vurdering og vedtak (Justis- og beredskapsdepartementet, 1967). 

Dette betyr at hovedregelen er at saker skal «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 

opphold» (§11 a). Fylkesmannen har ved tilsyn i en kommune høsten 2019 bemerket at «…i 

vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine 
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behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over 

tre måneder kan være for lang tid.» Videre bemerkes i rapporten at «Fylkesmannen 

understreker imidlertid at dette vil kunne variere fra sak til sak. Tjenesten må gjøre en konkret 

og individuell vurdering ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling, sakens problemstilling, 

omfang og kompleksitet». Det vil på denne bakgrunn være rimelig å forvente at PPT sin praksis 

er at saker undersøkes, sakkyndig vurdering utarbeides og vedtak fattes innen tre måneder 

(Fylkesmannen i Oslo og Viken, 2019). 

Hvorvidt PPT er tilgjengelig, og hvorvidt tjenesten ivaretar krav til saksbehandlingstid, vil kunne 

vurderes av aktører som arbeider tett med de samme barn og unge. At primærtjenestene, 

barnehagene og skolene, opplever at PPT er tilgjengelig, og at råd og veiledning gis innen 

rimelig tid, vil være avgjørende for å vurdere om PPT yter hjelp til riktig tid.  
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VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 









  
Orientering fra kommunedirektør om aktuelle saker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 19/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/115 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering om aktuelle saker. 
 
Orienteringen vil bli gitt i møtet. 
 
 
 
 



  
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 20/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/116 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til 
kommunestyret for videre  behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 
 
Vedlegg 
Plan forvaltningsrevisjon 
 
Andre saksopplysninger – ikke vedlagt 

1. Kontrollutvalgets sak 5/20 
2. Kontrollutvalgets sak 15/20 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. Planen skal iht. 
kommuneloven vedtas av kommunestyret. 
 
Kommunen har årlig ca 250 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser hos Revisjon Midt-Norge SA. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 
1000 timer. Gjennomsnittlig antall timer pr. forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og 
eierskapskontroller ca. 100 timer.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til å sikre at kommunens ressurser til 
kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Planen bygger på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA og de 
innkomne innspill. 
 
Innkomne innspill ble behandlet av kontrollutvalget i møtet den 24.06.20, sak 15/20. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er kommet 
frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 

· Teknisk område og landbruk 
· Pleie og omsorg 
· Innherred legevakt 
· Internkontroll - status idag 



· oppfølging av vedtak 

 
Det vedlagte planutkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper 
som skal undersøkes i planperioden. Dersom det er ønskelig med forvaltningsrevisjon i 
selskaper med flere eiere er det hensiktsmessig denne blir samordnet med de øvrige eiere. 
 
Områdene som vurderes å ha høyest risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere 
beskrevet i den vedlagte planen. 
 
 
Vurdering 
Det vedlagte planforslag er utarbeidet i samsvar med kontrollutvalgets prioriteringer. 
 
Kommunens økonomi 
Gitt at kommunens økonomi har så stor betydning for kommunens tjenesteproduksjon veier 
dette temaet tungt mht. risiko og vesentlighetsvurderingene. Et prosjekt vedrørende 
driftsøkonomi og driftseffektivitet bør derfor vurderes i løpet av planperioden. 
 
PPT og barnevern 
Frosta er med i samarbeid om PPT og barnevern i Værnesregionen. Risiko innen barnevern 
og PPT vurderes som høy. Det er Stjørdal kommune som er vertskommune for dette 
samarbeidet og en er kjent med at kontrollutvalget i Stjørdal nylig har gjennomført 
forvaltningsrevisjon på dette området. Kontrollutvalget i Stjørdal har signalisert at det ønsker 
å invitere lederne for de samarbeidene kommunene inn i oppfølgingen av denne rapporten. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret selv. Vi anbefaler at 
kontrollutvalget tiltrer forslaget til vedtak og sender saken til kommunestyret for videre 
behandling. 
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest 
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og 
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og 
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. 
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis 
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjoner falle 
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn 
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere 
planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1000 timer til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med forslag til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert område/selskap Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

1. Innherred legevakt * Økonomisk drift 
* Bemanning og rekrutering 

2. Pleie og omsorg * Bemanning og rekrutering 
3. Internkontroll - status idag * Vurdere status i dag og gjennomførte forbedringer 
4. Oppfølging av vedtak * Vurdere systemer og rutiner for oppfølging av vedtak 
5. Teknisk område og 

landbruk 
* Vurdere saksbehandlingen 
* Vurdere tilsyn og oppfølging   

Kommunens økonomi * Driftsøkonomi og driftseffektivitet  
 

 



  
Kontrollutvalgets budsjett 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 21/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/114 - 5 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 802 000. 

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg. 

 
Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 
Budsjettvedtak i representantskapet for 2021 for KonSek Trøndelag IKS 
Økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet 
til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
§2 fastsetter kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet. 
 

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 
Utvalgets 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 kontrollutvalgets egne aktiviteter. De vesentligste 
budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.  
 
Honorarene for revisjonstjenester og sekretariatstjenester vedtas av det øverste 
selskapsorganet for henholdsvis for Revisjon Midt-Norge SA og for KonSek Trøndelag IKS. 
 
Årsmøte i Revisjon Midt Norge SA har ennå ikke behandlet revisjonshonorarene for 2021. 
Ved budsjetteringen her har vi lagt selskapets økonomiplan til grunn.  
 
 
 
 
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre 
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets 
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv. 
fastsettes av kommunestyret. 
 
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for 
perioden 2021-2024: 
 



Budsjett og 
økonomiplan 

Forslag Anslag  Anslag  Anslag  

2021-2024 2021 2022 2023 2024 
Kontrollutvalget: Utgifter 
ifm møteavvikling, faglig 
oppdatering mv. 

110 
000 

110 000 110 000 110 000 

Kjøp av 
sekretariatstjenester 

217 
000 

223 000 229 500 236 500 

Kjøp av revisjonstjenester 475 
000 

485 000 495 000 505 000 

          
Total ramme 
kontrollutvalget 

802 
000 

818 000 834 500 851 500 

 
Det legges opp til at kontrollutvalget 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 
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget 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.  
 
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets 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. 
 
Aktiviteten mht. regnskapsrevisjon følger i det vesentlige av det lovgitte revisjonsmandatet. 
Dette er for øvrig blitt utvidet med den nye kommuneloven trer i kraft, og med det blir kravene 
til kommunenes egenkontroll innskjerpet. Bl.a. stilles nå krav til at regnskapsrevisor også 
skal gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll (kontroll med at lov og vedtak etterleves) 
på enkelte områder. Isolert sett vil dette kreve mer ressurser hos revisor. 
 
Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. Dersom 
kommunen ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større ressurser. Det 
samme gjelder dersom kommunen ønsker mer krevende prosjekter, som eventuelt også 
fordrer innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet. 
 
Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn - som kan 
overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også vurdere 
hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og egne 
retningslinjer mv. Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike og 
andre faglige spørsmål vil krav om innleie av ekstern fagkompetanse ved forvaltningsrevisjon 
o.l. kunne være aktuelt.  
 
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre økt 
ressursbehov hos sekretariatet.  
 
Ved budsjetteringen har en lagt til grunn nåværende aktivitetsnivå. 
 
 



 



  
Forenklet etterlevelsekontroll 2019 - Revisors rapport  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 22/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/124 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen til orientering. 
 
Vedlegg 
SA2020-0915 Uttalelse FEK 2019 Frosta kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første 
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det 
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9. 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 
forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til 
forvaltningspraksis. 
 
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet 
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad 
svekker tilliten til økonomiforvaltningen. 
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301. Moderat sikkerhet defineres slik: klart lavere enn 
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad 
som er klart høyere enn ubetydelig. 
 
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 
faller inn under forvaltningsrevisjon. 
 
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til 
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging kan også være aktuelt, listen er ikke uttømmende. Det vil være en 
konkret risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende for 
hvilke områder som velges ut for kontroll. 
 
Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. For i år er fristen utsatt til den 15. 
september. 
 
 
 
 
Revisor har utført en forenklet etterlevelseskontroll mht. kommunens etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 



 
Kontroll av etterlevelse av gjennomført konkurranse i samsvar med krav i forskrift om 
anskaffelser, Revisor har kontrollert følgende: 

1. Om kommunen har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser 
som dekkes av anskaffelsesforskriften del I, dvs. for kontrakter med en anslått verdi 
som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. 

2. Om kommunen har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser 
som dekkes av anskaffelsesforskriften del lI, dvs. for kontrakter med en anslått verdi på 
minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva 

 
Konklusjon  
Attestasjonen er en del av kontrollutvalgets rutinemessige oppfølging av virksomheten i 
kommunen.  
 
Kontrollen viser at kommunen, med moderat sikkerhet, har etterlevd bestemmelsene i Lov 
om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse  til  
orientering.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i  
Frosta kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Frosta kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

 

Kontroll av etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser. I vår risiko- og vesentlighetsanalyse har 

vi definert følgende område med størst risiko for manglede etterlevelse; Anskaffelser over kr. 

100.000,- og under terskelverdi kr 1.300.000, -.  

 

Vi kontrollerer om kommunen 

 

1. Har gjennomført en tilbudskonkurranse 

2. Har objektive kravspesifikasjoner  

3. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll  

 

Vi har kontrollert perioden fra 01.11.2019 – 31.12.2019.  

 

Vi har kontrollert fire enkeltanskaffelser under terskelverdi for perioden. 

 

Kriterier er hentet fra: 

Anskaffelseslov med tilhørende forskrifter 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

 

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 

med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 

oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 

foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at Frosta kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 

anskaffelsesforskriften som gjelder for dokumentasjon av konkurranse. 

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Frosta kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 

egnet til andre formål 

 
 
 
Stjørdal, 15. september 2020 
 
 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
 
 
Kopi: 
Kommunedirektøren 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 23/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/393 - 2 
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet til et 
tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 22.09.2020 24/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/393 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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