Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

20/97

Møtedato/tid:

27.01.2020 Kl 09:00

Møtested:

Herredshuset, møterom Porcelenstrand, Verdal

Møtedeltakere:
Ove Morten Haugan
Ole Johnny Wiik Moe
Kristine Kulstad
Astrid Tromsdal
Karin Irene Rekve
Forfall:
John Hermann
Andre møtende:
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 20.01.2020

Ove Morten Haugan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør/rådmann og Revisjon Midt-Norge SA
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Referatsaker 27.01.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.01.2020

Saknr
01/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/57 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Engasjementsbrev Verdal kommune
Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget
Forskning - Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger
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Brev fra John Hermann til Kontrollutvalget 27. januar 2020
KST sak 104-19
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Saksopplysninger
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
Engasjementsbrev – Verdal kommune
Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget (vedlagt)
Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger (vedlagt)
Hvem signerer kontrakt når kontrollutvalget skal granske? (vedlagt)
T-A 13.01.2020 – Her dumpes betongrester i sjøen ved vernet område
(vedlagt)
7. FKT program kontrollutvalgslederskolen, 21-22. april 2020 (vedlagt)
8. Brev fra John Hermann til kontrollutvalget 27. januar 2020 (vedlagt)
9. Kommunestyrets vedtak sak 104/19 Rapport - anskaffelse av bil (vedlagt)
10. Kommunestyrets vedtak sak 105/19 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i
skolen (vedlagt)
11. Referat unntatt offentlighet, jf. offl. §13 og fvl.§ 13. (deles ut i møte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 04.11 2019

Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
Jan Fridthjof Bernt mener at noen få tilfeldige vakter i barnehagen ikke ekskluderer noen fra
å sitte i kommunens kontrollutvalg.
SPØRSMÅL: I forbindelse med konstituering av vårt kommunestyre er det dukket opp et
spørsmål rundt kommunestyrets representant i kontrollutvalget. En person under utdanning
tar tilfeldige vakter innen barnehagesektoren i kommunen, men er ikke fast ansatt. Kan han
da sitte i kontrollutvalget?
SVAR: Ja, han er valgbar. I kommuneloven § 23–1 tredje avsnitt er det fastsatt at «ansatte i
den aktuelle kommunen» er utelukket fra valg til kontrollutvalget. I merknadene til
bestemmelsen i prop. 46 2017–2018 sier departementet at forbudet gjelder for «alle ansatte
uansett hvor lav stillingsbrøk vedkommende måtte ha», men at bestemmelsen «omfatter
derimot ikke den som er oppdragstaker for kommunen eller fylkeskommunen». Tilfeldige
vakter må her ses som oppdrag», men om det kommer opp sak om hans arbeidsplass, i
barnehagesektoren, må det vurderes om han blir inhabil i denne pga. oppdrag som han er
i eller vil kunne være søker til.

Spørsmål etter publisering i Kommunal Rapport:
Hvorfor konkluderes det med at enkeltstående vakter må defineres som oppdrag, ved
valgbarhet til kontrollutvalg? Som tilkallingsvikar er man for alle andre formål i arbeidsretten
tydelig definert som arbeidstaker/ansatt, ikke oppdragstaker.
Svar fra Jan Fridthjof Bernt
Opplagt et poeng, og svaret er ikke skråsikkert. Men Arbeidsmiljøloven avgjør ikke dette, og
utgangspunktet er at departementet ønsket å utelukke så få som mulig. Og en tilkallingsvikar
er ikke i samme type løpende underordningsforhold til kommunedirektøren som ordinært
tilsatt.

Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og
vurderinger
Kommunal Rapport 14.11.2019

Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og
internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet
trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger.
To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser.
– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot
norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.
Norsk barnevern har blant annet måtte tåle kritikk i flere barnevernssaker fra Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD).
Det har aldri tidligere vært gjennomført en så dyptpløyende gjennomgang av den kommunale
saksbehandlingen, ifølge Bufdir.
Mangler planer
I alt 1.365 bekymringsmeldinger og 1.123 undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er
undersøkt.
Dette er noen av funnene:
• Det varierer fra kommune til kommune hvor mange bekymringsmeldinger
barnevernstjenesten undersøker nærmere. Noen henlegger mange, andre nesten ingen.
Rapportene viser også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke akuttvurderinger
barnevernet har gjort den første uken etter at meldingen kom inn.
• Halvparten av sakene barnevernet velger å undersøke, mangler en plan for
undersøkelsen. Der det er laget planer, er de ofte generelle og ikke tilpasset den
konkrete saken.
• I flere av sakene som gjelder mulig vold, griper barnevernet til metoder der barn og
foreldre snakkes med hver for seg samme dag, og på svært kort varsel. I disse sakene er
det spesielt viktig at barnevernet vurderer grundig hvordan det er hensiktsmessig å gå
fram. En start med aksjons- og etterforskningspreg kan gjøre det vanskelig å etablere tillit
og samarbeid om senere veiledning og hjelpetiltak i familien.
• Rapportene viser at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i
bekymringsmeldingene om mulig vold. Det betyr at familier med innvandrerbakgrunn
oftere enn andre møter et aksjons- og etterforskningsorientert barnevern. Forskerne
peker på at dette kan være med på å forklare skepsis og manglende tillit til barnevernet i
innvandrermiljøer.
• I en tredel av sakene der det er meldt om bekymring for at barnet har vært utsatt for
fysisk vold, seksuelle overgrep eller er vitne til vold i nær familie, omtales ikke
konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Når slik dokumentasjon
mangler, kan det føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding
om samme barn.
• Barnevernet har stor oppmerksomhet rettet mot kontakten og samspillet foreldre har med
barna sine. Forskerne stiller spørsmål ved om det sterke fokuset på foreldre og deres
ferdigheter innebærer at barnas utfordringer og vansker ikke fanges godt nok opp.

Treffsikre tiltak
Bufdir-direktøren mener funnene i rapporten peker på at konkret praksis som bør endres.
– Vi vil ta opp problemstillingene i møter med fylkesmennene og de kommunale
barnevernstjenestene, og vi kommer til å gjøre endringer i veiledere og vurdere behov for
nye veiledere, sier Trommald.
Formålet med prosjektet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god
støtte til kommunal saksbehandling.
– Kunnskapen vi har fått nå, gjør at vi kan være mer treffsikre på tiltakene. Undersøkelsene
viser at vår tunge satsing på kompetanse og på å forbedre saksbehandlingen er en
nødvendig og riktig vei å gå, sier Trommald.

Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske?
Kommunal Rapport 16.12.2019

Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er
spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt.
Jan Fridthjof Bernt mener det her må legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets
selvstendige posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser.

SPØRSMÅL: Kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget skal gjennomføre en
(hendelsesbasert) undersøkelse. Selve undersøkelsen skal gjøres av en ekstern leverandør.
I kommunestyrets vedtak framgår det at kontrollutvalget skal hente inn tilbud fra minst tre
leverandører.
Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for den administrative og praktiske delen av
anskaffelsen. Kontrollutvalget foretar valg av leverandør.
Hvem er rette vedkommende til å skrive under kontrakten mellom den valgte leverandøren
og kontrollutvalget? Er det ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets leder, eller leder for
kontrollutvalgets sekretariat?

SVAR: Slik jeg ser det, må det her legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets selvstendige
posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser, innenfor de økonomiske
rammene som kommunestyret har fastsatt for utvalgets virksomhet.
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget fullmakt til å iverksette en undersøkelse og knyttet
betingelser til hvordan man skal organisere denne, men derfra og ut er det utvalget som har
ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen. Utvalget kan ikke instrueres verken av
kommunedirektør, ordfører eller kommunestyre når det gjelder utførelsen av oppdraget innen
den gitte rammen.
Også valg av leverandør av undersøkelsen er utvalgets ansvar. Jeg vil derfor mene at det er
kontrollutvalgets leder som skal underskrive kontrakten, med medunderskrift fra
sekretariatsleder, som ansvarlig saksbehandler.

T-A 13.01.2020
Her dumpes betongrester i sjøen ved vernet område
I flere år har bedriften tømt betongrester ut i sjøen ved industriparken i Verdal. Nå
har Fylkesmannen i Trøndelag gitt stoppordre.
Nyheter Publisert: 12 januar 2020 18:36Sist endret: 13 januar 2020 10:59

•
•
•

BeritBuran Juul
Mobil: 970 74 328
E-post: berit.juul@t-a.no

VERDAL: – Det er ikke tillatt å bruke askebetong som utfyllingsmasse. Det er ikke
egnet. Det er ikke heldig at slik masse blir brukt, og det skal ikke være sånn. Derfor
har vi gitt stoppordre, sier Andreas Wæhre, saksbehandler hos Fylkesmannens klimaog miljøavdeling.
Verdal kommunes miljøavdeling varslet Fylkesmannen i slutten av oktober om
dumpingen av slammet, etter å ha mottatt tips og video om aktiviteten. Tømmingen
har foregått like ved et Ramsarområde, det vil si et vernet våtmarksområde.

STOPPORDRE: Bedriften Unicon har fått klar beskjed om å stanse tømming av
betongrester nord på industriområdet i Verdal. Bedriften svarer at de har handlet i
god tro, og har hatt avtale med Verdal kommune om aktiviteten. Foto: Tipser/Verdal
kommune

Sendte video til Fylkesmannen
Petter Voll, leder for miljøavdelingen i kommunen, sier at det var naturlig for
avdelingen å sende videoen til Fylkesmannen for å få en vurdering av om tømmingen
er forurensing eller ikke.
– Fylkesmannen er forurensingsmyndighet i sjø, sier han.

Trond Næss ved bedriften Unicon sier at de har handlet i god tro. Videre sier han at
det var et firma innleid av Unicon som kjørte masser nord på Ørin da bedriften fikk
beskjed om å stoppe aktiviteten.
– Vi trodde alt var i orden. Vanligvis lagrer vi slammet på egen tomt før det kjøres til
Ørin. Vi har hatt avtale med Verdal kommune. Vi og andre bedrifter har tømt masser
der i flere år. Det er tømt mye der, men det har vært krav til at det skal være rene
masser. Vi har hatt tilsyn fra Fylkesmannen, og vi har vært åpen om at vi har tømt
slam på Ørin nord. Det har vi ikke fått påpakning på tidligere, sier Næss.
Etter at Fylkesmannen via kommunen ga beskjed om at aktiviteten må opphøre, så
har Unicon stoppet tømmingen, men ifølge Næss kjører fortsatt andre bedrifter til
området for å tømme masser.
– Vi har gjort som vi har fått beskjed om, og har sendt søknad til kommunen om å få
tillatelse til å tømme på området, sier Næss.

Ingen miljøgifter i vannet
Andreas Wæhre hos Fylkesmannen sier at de er i dialog med Verdal kommune om
aktiviteten.
– Det er kommunen som eier området og ønsker å få det utfylt. Utfyllingen er i tråd
med reguleringsplanen, men det krever tillatelse etter forurensningsloven for å få lov
til å tømme masser, sier Wæhre.
Fylkesmannen har tatt prøver av vannet i området for å undersøke om det er
miljøgifter i det.
– Det er ikke funnet skadelige partikler i vannet. Betong er likevel ikke egnet som
fyllmasse. Når vi får søknaden fra kommunen kan vi regulere og vurdere hva slags
type masser som skal brukes, sier Wæhre.

– Vi ønsker gode masser
Det er teknisk avdeling hos Verdal kommune som administrerer utfyllingen på
området. Etter det leder Bård Kotheim forstår, har Unicon tømt betongrestene i
randsonen mellom Ramsarområdet og området regulert til næring.
– Bedriften har forholdt seg til et brev fra 2001 som den gamle rådmannen og
miljøvernsjefen skrev. Jeg har ikke vært kjent med at bedriften har tømt masser. Vi
ønsker utfylling av gode masser lenger vest, sier Kotheim.
Med gode masser mener Kotheim jord og grus – ikke betongrester og hummus.

– Det er flere aktører som leverer gode masser, men vi må følge med hele tiden. Det
skal jeg ærlig innrømme. Det var noen som dumpet hummus for ikke så lenge siden,
og da ble vedkommende bedt om å fjerne det. Vi vil ikke ha torv, gress og
betongelementer, sier Kotheim.
Han forteller at Petter Voll ved miljøavdelingen i kommunen har underrettet teknisk
avdeling om at det må søkes om godkjennelse for tømming av masse.
– Vi holder på å utarbeide en søknad, men alle vet at det skal bli et industriområde,
og det er i vår interesse også at det blir fylt opp med gode masser

Kontollutvalgsleder-skolen 21.-22 april 2020
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Program 21. april
19.00
20.00

Åpning og gjennomgang av opplegg/program
Styreleder/generalsekretær, FKT
Fellesmiddag på hotellet

Program 22. april
08.30

Forventninger til kontrollutvalget
Statssekretær Aase Marthe Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rolle og ansvar som kontrollutvalgselder

08.50

Seniorrådgjevar Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland
fylkeskommune

09.35

Pause
Hvordan kan kontrollutvalgslederen bidra til gode møter?

09.45
Aud Kvalvik, KU-leder Melhus kommune
10.10

Møteoffentlighet og habilitet

innlagt
pause

Seniorrådgiver Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS

11.30

Lunsj

12.30

«20 spørsmål»

13.00
innlagt
pause

Gruppeoppgave:
Henvendelser til kontrollutvalget

14.00

Presentasjon av gruppearbeid

14.45

Pause
Hvilke typer saker kommer til kontrollutvalget – og hvordan skal de håndteres?

15.00
Manager Birthe Bjørkelo, Deloitte
15.45

Avslutning
Styreleder/generalsekretær, FKT

Praktisk informasjon
Tidspunkt

21. – 21. april 2020
Kl. 19.00 – 20.00 (inkl. registrering)
Kl. 08.30 – 16.00

Hotell

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hotellet:
Shuttlebuss S44 - rett utenfor ankomsthallen (8 minutter). Vi gjør
oppmerksom på at bussen koster 70,- per vei/per person.
Se shuttlebuss-tidene her

Deltakeravgift

medlemmer: kr 5 100 (uten overnatting og middag: kr. 3 800)
ikke-medlemmer: kr 5 500 (uten overnatting og middag: kr. 4 200)

Påmeldingsfrist

Mandag 9. mars
Bindende påmelding via FKTs nettside
For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk
måte, har vi satt et tak på antall deltakere på 50 personer.
Kontrollutvalgsmedlemmer (fortrinnsvis nestledere) kan melde seg på,
men lederne vil bli prioritert. Påmeldinger mottas inntil konferansen
ev. blir fullbooket.
Vi vil vurdere å arrangere kontrollutvalgslederskolen andre steder i
landet hvis vi ser at pågangen er stor.

Ev. avbud

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et
administrasjonsgebyr på kr 500 + FKTs eventuelle kostnader til hotellet.
Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.
Det tas forbehold om endringer i programmet. Timeplanen er
veiledende.

www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no | www.facebook.com/FKT.no/

Hei
Jeg er forhindret fra å stille i neste kontrollutvalg, den 27/1-2020.
Men jeg sender dette brevet som et innspill til utvalget i sakene der forvaltnings
revisjon, eierskapskontroll og undersøkelse, skal behandles.
Forslag til saker som kontrollutvalget kan behandle i 2020:
FORVALTNINGS REVISJON
a) AMU: Hvilke saker er kommet inn til AMU de siste 4 årene og hvordan er de
fulgt opp?
b) ANSKAFFELSE: Hvordan er kritikkverdige forhold avdekket i flere
kontrollutvalgssaker siste 4 år, fulgt opp til forbedring av Innherred Innkjøp.
Hvor mange rammeavtaler er etablert? Hvordan foregår anbudsrunder /
jobbtildeling av mindre jobber, f.eks. under 100.000? Inviteres alle
næringsdrivende å tilby sine tjenester på likt grunnlag? Hvilke kriterier legges
til grunn for valg av leverandør, i tillegg til timepris/rater (f.eks.
kvalitet/sikkerhet)?
c) SYKEHJEMSPLASSER: Klarer kommunen å dekke behovet for
sykehjemsplasser.
d) ARBEIDSMILJØ FOR LÆRERE: Både oppslag i media og avviks rapporter
vitner om et tøft arbeidsmiljø for lærere. En forvaltningsrevisjon avdekker og
dokumenterer forholdene i skolen for lærerne.

EIERSKAPSKONTROLL
a) IK – Innherredkommunesamarbeid: Resultat fra overordnet analyse av «§27selskaper» knyttet til Verdal kommune, som igjen kan lede Kontroll Utvalget til
en mer spesifikk eierskapskontroll mot ett av selskapene.
b) Tindved Kulturhage AS: Mye har endret seg for Tindved siden oppstarten.
Hvordan driftes selskapet i 2020 og hvordan er framtidsperspektivet.
UNDERSØKELSE
Revisor skal legge fram en prosjektplan for undersøkelse av prosjektplan ref. KU-sak
28/19 og 39/19.
Jeg ber om at følgende blir oversendt til revisor/prosjektleder for undersøkelsen:
Prosjektplanen bør drøfte eller fremskaffe informasjon fra:
a) Oppslag i media (Innherred & Trønderavisa)
b) Intervjue tillitsvalgte, verneombud og hovedverneombud i tillegg til ledere
c) Er det mer uro i enkelte avdelinger enn andre og hva skyldes det??
d) Hvor lenge har det vært misnøye blant ansatte og ledere om forholdene?
e) Når kom de første signalene fra ansatte om kritikk verdige forhold?
f) Møtereferat, interne og i AMU?
g) E-post mellom ansatte og ledere som er relevant for undersøkelsen?
h) Interne brev?
i) Finnes det eksempler på utøvd hersketeknikk og arroganse fra ledelsen?
j) Har ansatte gitt en feilaktig framstilling av arbeidsforholdene?
k) Arbeidstilsynet har vært på tilsyn som følge av varsler fra ansatte
l) Overleverte henvendelser fra John Hermann til sekretariatet ?
m) Personalsaker

n) Innsyn i alle avviksmeldinger knyttet til Hjemmetjenesten (både avviste og
godkjente)
o) Sykemeldingstrender i Hjemmetjenesten (ledere og ansatte) siste fire år?
p) Oppsigelser: ansatte og ledere som har sluttet i Hjemmetjenesten siste fire årq) Hva er rot-årsaken til de vanskelige forholdene (f.eks. økonomi, tidlige
hjemsendte pasienter fra sykehus, nedlagte sykehjemsplasser, de eldre blir
eldre, utslitte industriarbeider, del-tidsstillinger, rekruttering, kompetanse,
organisering, dårlige ledelse, ulojale ansatte, etc.)
r) Hvor stor er bruken av innleide vikarer i fire års perioden som har gått?
s) Er det en frykt-kultur nedover i organisasjonen mot å varsle?
t) Blir de ansatte tilbakeholden med kritikk fordi ledelsen bagatelliserer kritikken
som sutter?
u) Det påstås at ledelsen er «taus»: - at «de tier ned», «utfrysing», «splitt og
hersk», er også påstander om oppførselen til enkelte ledere?
v) Er forholdene slik at det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte og verneombud?
w) Hvordan har verneombud og tillitsvalgte fulgt opp de ansatte og i hvilken form
har de henvendt seg til ledelsen?

John Hermann, 17. januar 2020.

PS 104/19 Rapport - anskaffelse av bil
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019
BEHANDLING:
Revisjon Midt-Norge v/Eirik G. Seim var til stede og orienterte kort om rapporten.
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for
oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.
Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og forslaget fra AP, ble forslaget fra AP
vedtatt med 31 stemmer, 4 stemte for kontrollutvalgets innstilling (FRP og Høyre).
VEDTAK:
1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for
oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.

PS 105/19 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen Til toppen av siden video
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019
BEHANDLING:
Revisjon Midt-Norge v/Johannes Nestvold var til stede og orienterte kort om rapporten.
SP v/Sunniva E. Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag:
«Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne saken jevnlig frem
mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av 2020.»
Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til enhver
tid gjeldende avvikssystem.
2.Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det foreligger en
felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes.
3.Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer
systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
4.Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan
de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.
5.Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold
til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i henhold til lov og forskrift.
6.Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen utgangen av
2020.
7.Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
8.Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne saken jevnlig
frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av 2020

Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og
vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.01.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217 - Forvaltningsrevisjon - Forvaltningsrevisjon, TI - &30
Arkivsaknr
20/48 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering for
forvaltningsrevisjon til neste møte den …………. Dokumentet utarbeides innenfor en
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen …………...
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretariatet legger til grunn at
kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og
sekretariatet.
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.
· Møte 1 - 27/1:
I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen.
Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunen ut fra offentlig tilgjengelig
informasjon. I tillegg bidrar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor med sin kunnskap om
kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha
forvaltningsrevisjon.
· Møte 2:
Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få ytterligere innspill til
risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått revisjonens risiko- og
vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra
samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det ønsker å gjennomføre
forvaltningsrevisjon. Hensikten med møtet er å supplere revisjonens faglige risikovurderinger
med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for
forvaltningsrevisjon.
· Møte 3:
Sekretariatet legger fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. Utkastet er basert på
revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2. og kontrollutvalgets
diskusjon i samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen, sendes den
kommunestyret for endelig vedtak.
Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderingen.
Vurdering
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede

kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for
kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar også til at
planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som
kommunestyrets kontrollorgan.
Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og
bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge.

Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og
vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.01.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/55 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i
saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering
for eierskapskontroll til møte den ……….. Dokumentet oversendes sekretariatet innen
………….
.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for eierskapskontroll i løpet av
det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes eierskap.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll. Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretariatet legger til grunn at
kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og
sekretariatet.
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over to eventuelt tre møter.
· Møte 1 - 27/1:
I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen.
Dokumentet skal gi en oversikt over kommunens eierskap og selskapenes betydning for
kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha
eierskapskontroll.
· Møte 2, kan sløyfes:
Kontrollutvalget kan inviterer kommunens eierrepresentanter for å få ytterligere innspill til
planen. Hensikten med ev. et slikt møtet er å supplere revisjonens faglige risikovurderinger
med "lokalkunnskap", og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for eierskapskontroll.
· Møte 3, 15.06.20.
Sekretariatet legger fram et utkast til plan for eierskapskontroll. Utkastet er basert på
revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene fra eventuelt møte 2 med
kontrollutvalgets diskusjon. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen, sendes den
kommunestyret for endelig vedtak.
Det er ikke skissert hva Revisjon Midt-Norge vil bruke av timer her, da mye av informasjonen
er overlappende og vil bli innhentet ifm. risiko- og vesentlighetsvurderingene for
forvaltningsrevisjon.
Vurdering
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for

kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk.
Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og
bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Revisjon Midt-Norge

