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Forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 16/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/292 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Revisors uttalelse - forenklet etterlevelseskontroll 
 
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 kommunens økonomiforvaltning følger bestemmelser og 
vedtak på økonomiområdet. Det bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit 
til forvaltningspraksis. Revisor skal gjennom enkle kontrollhandlinger fange opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan gjøres på 
områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten 
til økonomiforvaltningen; etterlevelse av regelverk for finansforvaltning, offentlig støtte, 
offentlige anskaffelser, selvkostregelverket og tilskudd til private barnehager.  

Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommuneloven og revisjonsstandarder. 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. 

For regnskapsåret 2019 har revisor gjennom kontrollert om kommunen foretar sine innkjøp i 
samsvar med regelverket. Innkjøpsområdet er valgt etter en risiko- og vesentlighetsvurdering 
og revisor har kontrollert 6 innkjøp med verdi mellom kr 100.000 og 1.300.000. Stikkprøvene 
gir ingen indikasjon på at kommunen ikke følger regelverket. 

Revisor vil delta i møtet og orientere. 

Vurdering og konklusjon 
Attestasjonsuttalelsen er en del av kontrollutvalgets rutinemessige oppfølging av 
kommunens økonomiforvaltning. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at revisors uttalelse 
tas til orientering. 
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Til kontrollutvalget i  
Tydal 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 Tydal 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 seks 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 
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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 Tydal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne 

rutinene som gjelder for begrenset konkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.  

 

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

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

egnet til andre formål 

 
 
 
Stjørdal, 07. september 2020 
 
 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
 
 
Kopi: 
Kommunedirektøren 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 17/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode TI - &30 
Arkivsaknr 20/216 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og legger den fram for 
kommunestyret med denne innstillinga: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalget møte 15.6., sak 12/20 fikk utvalgets medlemmer innspill til arbeidet med 
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Kontrollutvalget vedtok å be 
sekretariatet om å legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres 
på utvalgets oppsummering av revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og innspillene 
som ble gitt i møtet. 

Kontrollutvalgets ressurser til forvaltningsrevisjon er 185 timer årlig. Ressursbruken til en 
forvaltningsrevisjon ligger på om lag 250-300 timer. Det vil si at kontrollutvalget har ressurser 
til å gjennomføre omtrent tre forvaltningsrevisjoner eller andre undersøkelser i planperioden. 
Sekretariatet har foreslått fem områder for forvaltningsrevisjon i det vedlagte planutkastet. 
Det er ikke realistisk å gjennomføre alle, men erfaringsmessig blir enkelte områder vurdert 
som uaktuelle utover i planperioden. Da kan kontrollutvalget omprioritere og gjennomføre 
andre undersøkelser enn først planlagt. Dette er bakgrunnen for at det er satt opp flere 
forslag enn kontrollutvalget har ressurser til. 

Ved å samarbeide der det er mulig kan kontrollutvalget få mer ut av ressursene, for 
eksempel ved forvaltningsrevisjon av interkommunale selskaper eller ved forvaltningsrevisjon 
av interkommunale tjenester. Kontrollutvalget fikk flere innspill om tema som angår 
Værnesregionen. Dette samarbeidet kan bare revideres fra vertskommunen, det vil si 
kontrollutvalget i Stjørdal kommune. Dersom kontrollutvalget i Stjørdal er interessert i  et 
samarbeid, kan kontrollutvalgene i kommunene i Værnesregionen gå sammen om 
forvaltningsrevisjon av ulike sider av tjenestesamarbeidet. Et slikt samarbeid kan initieres av 
kontrollutvalget i Tydal kommune. 

Vurdering 
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon bygger på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 
og innspillene fra arbeidstakernes representanter samt politisk og administrativ ledelse. 
Forslag til innretning til den enkelte forvaltningsrevisjonen er ikke bindende for 
kontrollutvalget. Utvalget kan ha en dialog med revisor om konkretiseringen av hver enkelt 
undersøkelse, slik at den svarer på de spørsmålene kontrollutvalget har.  
Sekretariatet har satt opp et forslag til prioriteringsrekkefølge. Kontrollutvalget bør ta stilling til 
om det vil endre rekkefølgen før planen sendes kommunestyret. 

I løpet av en fireårsperiode kan risikobildet i en kommune endre seg. Kontrollutvalget bør 
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derfor vurdere om planen skal rulleres underveis. Det kan i så fall gjøres i en mindre 
omfattende prosess en da planen først ble utarbeidet. Uavhengig av dette bør 
kontrollutvalget ha mulighet til å gjøre endringer i planen, fordi det kan dukke opp saker som 
kontrollutvalget må bruke revisjonen til. 
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Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024 

Tydal kommune  
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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 om lag 740 timer årlig 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. Organisering og 

effektivitet 
Tydal kommune er i en situasjon der tjenestetilbudet må 
tilpasses færre innbyggere og trangere økonomiske 
rammer. En undersøkelse av effektiviteten kan svare på om 
tjenestene er effektivt organisert og riktig dimensjonert. En 
slik undersøkelse bør utføres i begrensede deler av 
organisasjonen. 

2. Forvaltningskontoret 
i Værnesregionen 

Forvaltningskontoret tar imot søknader og henvendelser, 
informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om 
hvilke tjenester som innvilges. Kontoret har derfor en sentral 
rolle for dimensjoneringen og utformingen av 
tjenestetilbudet. Tjenesten har en desentralisert struktur. En 
forvaltningsrevisjon kan belyse om (klage)saksbehandlingen 
er i samsvar med lover og normer for god forvaltningsskikk. 
Det er også aktuelt å undersøke om kriteriene for tildeling 
av tjenester følges. Helsetjenestene skal følge 
bestemmelser om internkontroll, dette kan også være tema i 
en forvaltningsrevisjon. Ikke minst vil dialogen og 
samarbeidet med Tydal kommune kunne være tema. 

3. Kvalitet i 
helsetjenestene 

Kommunen mangler plan for helse- og omsorgstjenestene 
og den har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft 
til enkelte stillinger. Kommunen mangler omsorgsboliger 
med heldøgns bemanning. Dette kan føre til svakheter eller 
mangler i tjenesten. Kommunen mangler omsorgsboliger 
med heldøgns bemanning og har utfordringer med brukere 
som krever denne typen tilbud. En forvaltningsrevisjon kan 
rettes mot kvaliteten i tjenestetilbudet ved sykehjemmet eller 
ved hjemmetjenesten. Det kan også være aktuelt å 
undersøke om tilbudet som gis til brukere med behov for 
heldøgns bemanning er i samsvar med kvalitetsnormer og 
regelverket. 

4. Samarbeid i 
Værnesregionen 

Værnesregionen har skiftet organisasjonsform fra et 
regionråd til et vertskommunesamarbeid. Dette har 
konsekvenser for deltakerkommunenes muligheter for å 
påvirke og styre tjenestetilbudet. Aktuelle 
spørsmålsstillinger er om tjenestetilbudet er i tråd med 
avtalene som er inngått, om kommunikasjonen mellom 
vertskommunen og de andre deltakerne er tilfredsstillende 
og om målsetningene med samarbeidet nås. Det kan også 
være aktuelt å få en vurdering av om kommunedirektøren i 
Stjørdal kommune har god nok internkontroll med 
tjenesteproduksjonen. Denne undersøkelsen må 
gjennomføres i samarbeid med kontrollutvalget i Stjørdal 
kommune, eventuelt også andre kontrollutvalg.  

5. Organisering og 
utvikling av 
kompetanse 

Mange av virksomhetene i kommunen består av få ansatte. 
Det øker risikoen for at fravær av bemanning og 
kompetanse kan får alvorlige konsekvenser for 
tjenestetilbudet og dermed for innbyggerne i kommunen. En 
forvaltningsrevisjon kan belyse om administrasjonen driver 
et systematisk arbeid for å beholde og utvikle kompetansen 
i organisasjonen, i tillegg om kompetansen og 
arbeidskraftreservene utnyttes best mulig. 
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Rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - Stjørdal 
kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 18/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &58 
Arkivsaknr 20/395 - 3 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 
orientering.  

2. Rapporten med saksdokumenter sendes kommunestyret til orientering. 

 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid 
Revisors rapport - Rett hjelp til rett tid 
Forvaltningsrevisjon Rett hjelp til rett tid 
Svar vedrørende forvattningsrevisjonsrapport 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Stjørdal har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten. 
Tjenesten er en del av samarbeidet i Værnesregionen som Tydal kommune deltar i. 
Kontrollutvalget i Stjørdal er ansvarlig for å følge opp rapportens konklusjoner og 
anbefalinger. Kontrollutvalgene i Værnesregionen har ingen rolle i denne oppfølgingen. 
Rapporten blir derfor lagt fram til orientering, selv om funnene er alvorlige. Utskrift fra saken 
til kontrollutvalget i Stjørdal følger også vedlagt, det samme gjør et tilsvar fra 
administrasjonen. 

Vurdering 
Kontrollutvalget i Tydal kommune har ingen formell rolle overfor barneverntjenesten eller 
Værnesregionen. Sekretariatet anbefaler likevel å vurdere mulighetene for en mer aktiv rolle i 
regionsamarbeidet. Det kan for eksempel skje gjennom et samarbeid med de andre 
kontrollutvalgene i Værnesregionen, eller et tettere samarbeid med Stjørdal kommunes 
kontrollutvalg. Stjørdal kommunes kontrollutvalg har invitert øvrige kontrollutvalg til dialog om 
å ta opp det tidligere samarbeidet i Værnesregionen, sekretariatet anbefaler at 
kontrollutvalget bidrar til å reetablere dette.  

Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rapporten til orientering og sender den og 
øvrige dokumenter i saken som orienteringssak til kommunestyret.  
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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 
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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.  
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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.» 
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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.  
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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 
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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. 
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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 
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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/ 
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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 
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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 
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vurdering er at PPT synes hensiktsmessig organisert og har nødvendig kompetanse til å yte 
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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- 
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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 
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Ansatte og ledelse i barneverntjenesten bekrefter i intervju at tjenesten har faste 
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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.   
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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 
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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.  

 

Kontrollutvalgets møte 15.09.2020 Side 51 av 88



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Riktig hjelp til riktig tid - 35 

VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Stjørdal kommune 
Kommunedirektør 
Postboks 133 
7501 STJØRDAL 

Vår saksbehandler: Paul Ivar Stenstuen, tlf.  900 39 065 
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/338-1     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 16.06.2020 

 

 
 
Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid  
 
Kontrollutvalget har mottatt revisors rapport «Forvaltningsrevisjon - Riktig hjelp til riktig tid», 
se for ordens skyld vedlegges. 
 
Revisor opplyser 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 anbefaler at kontrollutvalget ber kommunedirektøren klargjøre dette. 
 
Vi ber derfor kommunedirektøren klargjøre hva som er gjeldende ordning, og hvordan denne 
er/blir kommunisert til de som har behov for denne informasjonen. Dette vil kunne være 
viktige saksopplysninger for saken, og det er naturlig at kommunedirektørens svar følger 
saken fram til kommunestyret. 
 
Revisor anbefaler videre at kontrollutvalget behandler rapporten før sommeren, og 
kontrollutvalgets leder er innstilt på å kalle inn til et ekstraordinært møte den 19.06.20 for å 
behandle denne saken. Men for at dette overhodet skal være mulig må kommunedirektørens 
svar være sekretariatet i hende senest den 17.06.20. 
 
Dersom kommunedirektøren har ytterligere saksopplysninger som anses å ha betydning for 
saken, ber vi om også disse innen samme frist. 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 

Rapport - Riktig hjelp til riktig tid - Stjørdal  
 

 
Kopi til: 

Inger Johanne Uthus 
 
  

Kontrollutvalgets møte 15.09.2020 Side 56 av 88

mailto:post@konsek.no


Kontrollutvalgets møte 15.09.2020 Side 57 av 88



Kontrollutvalgets møte 15.09.2020 Side 58 av 88



Kontrollutvalgets møte 15.09.2020 Side 59 av 88



  
Rapport fra forvaltningskontroll med landbruksforvatningen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 19/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &58 
Arkivsaknr 20/395 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og ber kommunedirektøren orientere om 
oppfølgingen av rapporten på utvalgets første møte i 2021. 
 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningskontroll 
 
Saksopplysninger 
Fylkesmannen har gjennomført en såkalt forvaltningskontroll med landbruksforvaltningen i 
Tydal kommune. Formålet med kontrollen er å vurdere om kommunens forvaltning av de 
statlige tilskuddsordningene til landbruket er i samsvar med lov- og regelverk. For 2019 
utgjorde dette om lag 12,5 millioner kroner. 

Fylkesmannen fant 13 avvik og konkluderer med at kontrollen har avdekket "gjennomgående 
feil på de kontrollerte ordningene". Vi viser til den vedlagte rapporten for en detaljert oversikt 
over avvikene. 

Vurdering 
Kontrollutvalget har i utgangspunktet ingen rolle i oppfølgingen av statlige tilsyn. Rapporter 
fra disse tilsynene gir likevel kontrollutvalget relevant informasjon om tema på utvalgets 
arbeidsområde. Den vedlagte rapporten forteller om manglende internkontroll, manglende 
delegering av fullmakter, manglende kontroll av dokumentasjon, mangelfulle vedtaksbrev og 
feil i økonomiske beregninger. Kontrollutvalget bør notere seg dette og følge opp i 
kontrollarbeidet, eksempelvis i form av orienteringer fra kommunedirektøren. Kontrollutvalget 
bør også holde seg orientert om hvilke tiltak kommunedirektøren har satt i verk for å bedre 
situasjonen. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget kan ta rapporten til orientering. Utvalget bør følge opp saken ved å holde seg 
orientert om arbeidet med å lukke avvikene. Kontrollutvalget kan også følge opp saken ved å 
få orienteringer om enkelttema som tas opp i rapporten, for eksempel arbeidet med å styrke 
kommunens internkontroll og bedre forvaltningspraksisen. 
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Rapport etter forvaltningskontroll 

Kontrollert kommune:    Tydal kommune 
 
Dato rapport:     08.09.2020 
 
Kontroll avholdt dato:    30.04.-08.09.2020  
 
Kontrolleder: Kjersti Alne Solberg 
 
Gjennomført av:  Anne Solstad 

Marit Røstad 
Kjersti Alne Solberg 

 
Til stede fra kommunen:   John Inge Sirum 

Olav Harry Østby 
Mari Evjen 
 

Kontrollerte ordninger:   Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv 

1 Sammendrag 
Rapporten er skrevet med bakgrunn i Fylkesmannen sin foreløpige rapport datert 06.07.2020. 
Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. I Tydal kommune ble det 
konstatert 13 avvik. 

2 Generelt om kommunen 
Tabellen under viser hvor mye midler Tydal kommune forvaltet i 2019 på de tilskuddsordningene 
kommunen hadde fått delegert myndighet fra staten: 
 
Tilskuddsordning Beløp - kr 
Produksjonstilskudd + avløsning – ferie og fritid 11 269 431 
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv 149 754 
Skogfond 297 808 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 225 227 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 240 000 
Regionale miljøtilskudd (RMP)  231 282 
Tilskudd til drenering 35 600 
SUM 12 449 102 
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3 Hjemmel for kontrollen 
Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15: 
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 
utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig 
måte og i henhold til § 14». 
§ 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.  
 
Fylkesmannen har fått i oppdrag å kontrollere kommunenes forvaltning av de statlige 
tilskuddene på landbruksområdet, gjennom Tildelingsbrev fra KMD, kapittel 3.3.1.2. 
 
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen gjennom sin internkontroll har etablert systemer 
og rutiner som sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i 
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

4 Grunnlag for kontrollen 
Fylkesmennene er gjennom vår Virksomhets- og økonomiinstruks og vårt Tildelingsbrev bedt om 
å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen av 
kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha 
forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.  

 
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de er 
tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.  

5 Gjennomføring av kontrollen 
På grunn av korona-pandemien ble kontrollen i stedet for en stedlig kontroll, gjennomført som 
en dokumentkontroll med møte på teams 09.07.2020. 
 
Varsel om kontroll ble gitt i brev av 30.04.2020 og kontrollen ble gjennomført i perioden 30.04-
08.09.2020.  
 
Kommunen fikk tilsendt et egenvurderingsskjema som ble besvart og returnert Fylkesmannen 
og gjennomgått på møte i teams.  
 
Kommunen fikk oversendt foreløpig rapport 06.07.2020. Det ble gitt tilbakemelding på fakta i 
foreløpig rapport i møtet 09.07.2020. 
 
Foreløpig rapport og tilbakemeldinger fra kommunen er lagt til grunn for denne rapporten. 

6 Kontrollområder 
Tabellen under gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen: 
 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i 
henhold til  

 reglement for økonomistyring i staten,  
 styrende dokumenter,  
 regelverket og/eller retningslinjer for ordningen 
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Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke på 
behov for forbedringer 
 
 
 
Avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen: 
 
 
Tilskuddsordning – alle 
Avvik 1 
 

Mangler system for internkontroll for de kontrollerte ordningene 
Kommunen har ikke et system for internkontroll for de kontrollerte ordningene 

Avvik fra  
 

Reglement for økonomistyring i staten § 14 
 

Frist for å lukke 
avviket 
 

Arbeid med internkontroll skal være et løpende arbeid. Det forventes at kommunen 
igangsetter arbeidet umiddelbart, og at man utvikler et system for internkontroll 
over tid 

Kommentar 
 

Det ble i forvaltningsdialogen med kommunen og ved gjennomgang av dokumenter 
avdekket at kommunen ikke har noe system for internkontroll på landbruksområdet. 
Det anbefales at det foretas en gjennomgang internt i kommunen, for å sikre at man 
får nødvendig system for internkontroll på plass. Inn i arbeidet med internkontroll 
bør det inngå risikovurderinger og utarbeidelse av nødvendige rutiner. Det er viktig 
at internkontrollen ivaretar at gjeldende rutiner implementeres. Videre skal det i et 
system for internkontroll også inngå rutiner for oppfølging, rapportering og 
oppdatering. 

 
Avvik 2 Manglende delegering av belastningsfullmakt for budsjettdisponering  

Delegasjonsreglementet viser at det er delegert avgjørelsesmyndighet etter 
jordloven. Det er ikke synliggjort gjennom tilsendt delegasjonsreglement, at 
belastningsfullmakt for budsjettdisponering er delegert fra kommunedirektør til 
saksbehandler og godkjenner for de kontrollerte ordningene. 

Avvik fra  Regelverk for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten 

Frist for å lukke 
avviket 

31.12.2020 

Kommentar Rådmann må delegere belastningsfullmakt for budsjettdisponering til den som 
godkjenner på SMIL, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv., NMSK osv.   

 
Tilskuddsordning: SMIL 
Fylkesmannen har kontrollert følgende saker: 
2013/647, 2014/967, 2014/968, 2014/1037, 2015/621, 2015/653, 2015/1168, 2016/676.  
SMIL-saker behandlet i perioden 2017-2019 er ikke avsluttet, og har derfor ikke inngått i kontrollen. 
Avvik 3 
 

Mangler lokale retningslinjer for behandling av SMIL-søknader 
Tydal kommune har opplyst at kommunen ikke har utarbeidet lokale retningslinjer 
for behandling av SMIL-søknader. 

Avvik fra  
 

§ 8. i SMIL-forskriften Administrasjon, klage og dispensasjon 2. ledd 
Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. 
Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog med fylkesmannen og 
næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt. 

Frist for å lukke 
avviket 

31.12.2020 for å utarbeide retningslinjer til behandling av søknader i 2021 
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Kommentar 
 

Kommunen må utarbeide lokale retningslinjer for behandling av SMIL-søknader. 
Hensikten med retningslinjene er å gi kommunen et godt grunnlag for behandling av 
SMIL-søknadene og å prioritere mellom søknadene. Retningslinjene vil også gi nyttig 
informasjon til søkerne.  
Det anbefales at retningslinjene:  

- gir en beskrivelse av hvordan SMIL-søknadene behandles i kommunene 
- angir søknadsfrist 
- inneholder miljøfaglige kriterier 
- angir prioriteringsrekkefølge mellom de ulike tiltakskategoriene 
- angir tilskuddsprosent 

 
Avvik 4 Innvilget tilskudd ligger utenfor SMIL-ordningen 

Kommunen har innvilget tilskudd til planleggingstiltak som ligger utenfor SMIL-
ordningen. Gjelder sakene 2015/621 og 2015/653.  
Kommunen har innvilget tilskudd til forlenging av åpengrøfter/ overflateprofilering 
og grøfting. Dette ligger også utenfor SMIL-ordningen. Gjelder sakene 2013/647 og 
2016/676. 

Avvik fra  § 4 i SMIL-forskriften: Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak 
som nevnt i § 5. 
 
SMIL-forskriften § 5 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak og 
Rundskriv 2015-17 Pkt. 5.2.1 Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder 
graving av åpen kanal til erstatning for eksisterende lukka avløp (gjenåpning av 
bekkelukkinger)  
 
Hensikten med slike tiltak er å redusere risikoen for erosjon og avrenning av 
næringsstoffer. Tiltak kan gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i vannløp. 
Vanlig grøfting/drenering av jordbruksareal faller utenfor denne forskriftens formål. 
Det kan vurderes om slike tiltak kan være aktuelle innenfor ordningen «Drenering av 
jordbruksjord». Avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning kan 
omfattes, i den grad dette ikke er en del av et ordinært større dreneringsarbeid. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar Det er innvilget tilskudd til planlegging av dreneringstiltak. Drenering av 
jordbruksareal betraktes om en del av ordinær jordbruksdrift. Det kan derfor heller 
ikke gis tilskudd til å planlegge dreneringstiltak over SMIL-ordningen. 
 
I sak 2013/647 har søker oppgitt at området er veldig bløtt, og at forlenging av 
åpengrøftene vil bidra til å få vekk overflatevannet. Dette kan tyde på at dette er et 
dreneringstiltak. I tilleggssøknaden gjelder tiltaket overflateprofilering og grøfting. 
Dette ligger til dreneringsordningen og ikke SMIL. Også sak 2016/676 gjelder 
drenering av jordbruksareal og faller utenfor SMIL-ordningen. 
 
Kommunen må endre sin praksis framover. 

 
Avvik 5 Mangelfull dokumentasjon ved utbetaling av tilskudd 

Ifølge de dokumenter Fylkesmannen har mottatt mangler utbetalingsanmodning 
med regnskapsrapport/bilag ved delutbetaling i sak 2013/647. 
I sak 2015/621 mangler utbetalingsanmodning med regnskaps-/sluttrapport/bilag 
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ved sluttutbetaling. 
I sak 2016/676 foreligger utbetalingsanmodning og bilag, men regnskapsoppsettet 
avviker betydelig fra kostnadsoverslaget, og er dermed vanskelig å sammenligne. 

Avvik fra § 7 i SMIL-forskriften: Utbetaling 
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, og når 
prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas 
utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av 
prosjektet eller tiltaket utføres. Minst 25% av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet 
er fullført og sluttregnskapet er godkjent. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar Før kommunen kan anvise utbetaling av tilskudd, skal det foreligge skriftlig 
anmodning om utbetaling av tilskudd fra søkeren. Utgiftene i prosjektet skal 
dokumenteres med regnskapsrapport eller bilag. Det bør gå fram av kommunens 
internkontroll hvilke rutiner man har for dokumentasjon ved utbetaling av tilskudd. 

 
Avvik 6 Mangelfull vurdering av om tiltak er innenfor ordningen 

Kommunens vurdering av om omsøkte tiltak er innenfor SMIL-ordningen, er 
manglende/mangelfull i alle de kontrollerte sakene.  

Avvik fra  Forvaltningsloven § 24 (Når vedtaket skal grunngis). 
 
SMIL-forskriften § 1.Formål 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra 
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene 
og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar For å sikre likebehandling bør kommunen foreta en konkret vurdering av om tiltaket 
tilfredsstiller kravene i forskriften, dvs. at det er tiltak som går ut over det som kan 
forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. Videre bør det gå fram av 
saksutredningen hvordan tiltaket er prioritert i forhold til kommunens retningslinjer 
for prioritering av SMIL-søknader. 

 
Avvik 7 
 

Kontroll er ikke dokumentert 
Mangelfull dokumentasjon av kontroll med tilskuddsordningen i sak 2013/647, 
2015/621 og 2016/676. I resten av de kontrollerte sakene er tiltakene ikke 
gjennomført og midlene inndratt. Kontroll var derfor ikke aktuelt i disse sakene. 

 
Avvik fra  
 

Rundskriv 7/2005: Til § 9 Opplysningsplikt og kontroll  
Som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i forbindelse 
med kontrolltiltak kan kommunen kreve nødvendige opplysninger fra søkeren. 
Kommunen må vurdere hvilken kontroll av søkers opplysninger som anses 
nødvendig. Kommunen er også ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige 
kontrolltiltak for å sikre at tilskuddet nyttes i tråd med forutsetningene. 

Rundskriv 2015-17: 9.2 Kontroll  
Kommunen må vurdere hvilken kontroll av søkers opplysninger som er nødvendig. I 
nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare 
relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale 
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for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv 
kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften.  
Kommunen er også ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige kontrolltiltak for 
å sikre at tilskuddet nyttes i tråd med forutsetningene. Det kan være aktuelt å 
kontrollere foretakets bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer 
tilskuddet.  
I § 9 andre ledd står det at kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan 
gjennomføre stedlig kontroll hos foretaket. En stedlig kontroll skal følge 
bestemmelsene i forvaltningsloven § 15. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar 
 

Kommunen er ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige kontrolltiltak, for å 
sikre at tilskuddet nyttes i tråd med forutsetningene. Det er ikke dokumentert at det 
er gjennomført kontroll i forbindelse med utbetaling i de tre sakene som er 
gjennomført. Øvrige saker er ikke blitt gjennomført og tilsagnet inndratt.  
Kontrollen kan foregå ved dokumentkontroll og stedlig kontroll. I en av sakene har 
tilskuddsmottaker skrevet i utbetalingsanmodningen at tiltaket er befart og godkjent. 
Kommunen bør ved gjennomført kontroll dokumentere dette ved å bruk 
dialog/notatfeltet i AGROS og/eller skrive en setning at det er gjennomført befaring 
på dato/hvilke kontrolltiltak som er gjennomført i utbetalingsbrevet.  Det bør gå fram 
av kommunens internkontroll hvordan kontrollen med SMIL-tilskuddene skal foregå. 

 
Avvik 8 Mangelfullt vedtaksbrev 

Sakene 2014/967, 2014/1037 og 2016/676 mangler informasjon om kontrolltiltak og 
mulige reaksjonsformer.  
Sak 2015/1168 mangler informasjon om kontrolltiltak. 

Avvik fra  Pkt 3.5 i rundskriv 2015-17: Vedtaksbrevet til søkeren med eventuelle vedlegg skal 
inneholde: 

- Formål, og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til 
- Tilskuddsbeløp 
- Utbetalingsordning 
- Frist for gjennomføring av tiltaket og eventuelle andre vilkår som settes for 

bruken av midlene 
- Krav til rapportering 
- Kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til § 9 i forskriften 
- Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med 

forutsetningene for tilskuddet, med henvising til § 10 i forskriften 
Opplysning om klageadgang, med henvisning til § 8 i forskriften. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar Kommunen og overordna myndigheter skal ha mulighet for å kontrollere at 
tilskuddet brukes i henhold til forutsetningene, og evt. vurdere reaksjonsformer 
dersom det avdekkes brudd på regelverket. Kommunen plikter å opplyse om 
kontroll og eventuelle reaksjonsformer ved brudd på regelverket i vedtaksbrevet. I 
søknads- og saksbehandlingssystemet AGROS, som ble tatt i bruk i 2019, inneholder 
malene for vedtaksbrev standardtekster som ivaretar kravene som er nevnt i pkt. 
3.5. Kommunen må i tillegg passe på å ta inn vilkår som er særskilt for den enkelte 
sak, der dette anses nødvendig. 
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Avvik 9 Miljørettslige prinsipp i Naturmangfoldloven er ikke vurdert 
Kommunen har ikke vurdert om tiltaket kan påvirke naturmangfoldet. Gjelder 
sakene 2015/621, 2015/653 og 2015/1168. 

Avvik fra Pkt. 3.5 i rundskriv 2015-17: Kommunen skal vurdere de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 ved behandling av SMIL-søknader. Vurderingen av 
prinsippene skal komme til uttrykk i vedtaksbrevet. 

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart 

Kommentar Dersom kommunen mener at naturmangfoldloven ikke er relevant, bør kommunen 
gi en kort begrunnelse for hvorfor. Naturmangfoldloven vil alltid være relevant i 
saker som berører gammel kulturmark og saker som berører vassdrag. Vurdering av 
prinsippene må skrives inn i fritekstfeltet i AGROS. 

 
Tilskuddsordning – Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv 
Avvik 10 
 

Kravet til næringsinntekt er ikke dokumentert 
For søknader behandlet før 2019: Det er ikke vedlagt dokumentasjon for 
næringsinntekt – utskrift for de to siste likningsår.  Det er i søknaden heller ikke 
kryssa for, at avløste har minst ½ G i næringsinntekt. 
Gjelder kommunens saksnr. 2018/619, 2013/50-13, 2018/49 
 
For søknad behandla i 2019 er det i Agros ikke gjort en vurdering av næringsinntekt i 
forhold til produksjon for nyetablert foretak.  Gjelder kommunens saksnr. 2019/956. 

Avvik fra  
 

Forskrift  
§ 3 2.  ledd  

Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart for nye saker. 
15.10.2020 for kommunens gjennomgang av kontrollerte saker. 

Kommentar 
 

Fra fagsystemet Agros sykdomsavløsning ble tatt i bruk, blir næringsinntekten 
kontrollert maskinelt og det blir gitt melding om vilkåret om ½ G ikke er oppfylt.  Det 
er kun for innehaver av ENK at kravet til næringsinntekt ikke er knyttet opp mot 
kravet til at de skal ha minst ½ G.   

 
Avvik 11 Dokumentasjon og trekk av sykepenger mangler 

For søknader før 2019 – det er ikke lagt ved dokumentasjon for sykepenger eller 
andre ytelser som f.eks. lønn.  Det er heller ikke trukket sykepenger eller annen 
inntekt. 
Gjelder kommunens saksnr. 2018/619, 2018/49 
 
For søknader fra 2019 går det fram av oppslag i Agros at avløste har fått utbetalt 
både sykepenger og honorar, men disse er ikke trukket. 
Gjelder kommunens saksnr. 2018/49 (4 delsøknader) 
Videre er det perioder over de første 16 dager, der det ikke er innhentet 
dokumentasjon for sykepenger i form av vedtak fra NAV.  Det er da heller ikke 
trukket sykepenger. 
Gjelder kommunens saksnr. 2019/918. 
 
Det er flere saker der søker dermed har fått utbetalt for mye tilskudd. 

Avvik fra  Forskrift § 10 
Jf rs 2019-1, pkt 2.1.3 og kap 2.3 
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Frist for å lukke 
avviket 

Umiddelbart for nye saker 
15.10.2020 for gjennomgang og vurdering av de kontrollerte sakene  

Kommentar Der søknadene er registrert i Agros kan sakene åpnes og tas til ny vurdering i 
fagsystemet. For eldre saker, må sakene håndteres i kommunens saks-/arkivsystem. 

 
Avvik 12 Godkjent tilskudd til samme dag i to påfølgende perioder 

Overlapping av dager med dertil for mye utbetaling. 
Gjelder kommunens saksnummer 2018/918 for periodene 28.10. - 13.11.2019 og 
13.11. - 02.12.2019. 

Avvik fra Forskrift § 13 
Frist for å lukke 
avviket 

15.10.2020 for gjennomgang og vurdering av kontrollerte saker 

Kommentar Kommunen må gjennomgå sakene på nytt og nytt vedtak fattes. 
 
Avvik 13 Feil utregning i forhold til utgifter 

Det er godkjent kr 41.950 ved bruk av selvstendig næringsdrivende.  Det er oppgitt 
155 arbeidstimer à kr 250 som blir kr 38.750 netto.  Differanse på kr 3.500 er for mye 
godkjent. 
Videre kan det se ut som om det er godkjent for mye utgifter ved bruk av avløser, da 
det er lagt til grunn en lengre periode, enn det er oppgitt at denne har jobbet. Mulig 
for mye godkjent er her 
kr 18.015.   
Kommunens saksnr. 2019/918 

Avvik fra §§ 3 og 10 
Jf 2019-1, pkt 1.3.3, 2.1.6- 2.1.8 og 1.5.3 

Frist for å lukke 
avviket 

15.10.2020 for gjennomgang og vurdering av kontrollerte saker 

Kommentar Saken må gjennomgås på nytt av kommunen og ev. ytterligere dokumentasjon 
innhentes.   

7 Avsluttende kommentarer 
Kontrollen har avdekket gjennomgående feil på de kontrollerte ordningene. Fylkesmannen 
anbefaler kommunen å igangsette arbeidet med å få en helhetlig internkontroll.  Dette for å få 
fulgt opp de avvik som ble avdekket under forvaltningskontrollen, og for å sikre en 
kvalitetsmessig god forvaltning på landbruksområdet framover.  
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Økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021 for 
kontrollarbeidet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 20/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/186 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til økonomiplan for 2021-2024 og budsjettforslag for 2021 og 
legger det fram for kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret vedtar økonomiplan for kontrollarbeidet for 2021-2024 med budsjett for 2021 
med en ramme på kr 667.500.  
 
Vedlegg 
Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021 
 
Saksopplysninger 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon, paragraf 2, står det at kontrollutvalget skal lage 
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal 
følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.  

Godtgjørelser og kontrollutvalgets drift  
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtgjørelser, utgifter til driften av utvalget samt utgifter 
for kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.  

Budsjettforslaget for godtgjørelser er satt opp med bakgrunn i kommunens reglement for 
dette og årets budsjett. Forslaget tar utgangspunkt i fire møter per år. Posten for tapt 
arbeidsfortjeneste er basert på erfaringstall for 2020. 

Driftskostnader 
Driftskostnadene bygger på årets budsjett med noen korrigeringer:  

· Abonnement skal dekke fagtidsskriftet Kommunerevisoren for medlemmene. 
· Postene for kurs og reiseutgifter i den anledning er ikke brukt i år. Det har 

sammenheng med koronapandemien.  
· Kontingent dekker medlemskap i organisasjonen for kontrollutvalg og deres 

sekretariat, Forum for kontroll og tilsyn. 

Det er lagt inn en årlig økning i driftsutgiftene på om lag 3 prosent i økonomiplanperioden.  

Budsjettforslaget for 2020 var en videreføring av tidligere års budsjettforslag. Det var kr 
53.000 høyere enn det som framgår av kommunens regnskaper. Årsaken til dette er uviss, 
sekretariatet har ikke funnet budsjettvedtak om reduksjon i kontrollutvalgets budsjett. 

Kontrollutvalgets sekretariat  
Tydal kommune er deltaker i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok 
budsjettet for 2021 på møte den 21.04.2020. Budsjettet er basert på en honorarmodell som 
er vedtatt i representantskapet.  
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Kjøp av revisjonstjenester  
Kommunestyret er deltaker i Revisjon Midt-Norge SA og kjøper revisjonstjenester fra 
selskapet. Budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 er basert på et foreløpig 
budsjettvedtak fra 21.04.2020. Endelig budsjett for 2021 fastsettes i årsmøtet 26.10.2020.  

Budsjett 2021  
Den totale rammen for kontrollarbeidet blir etter dette kr 667.500. Det er en reduksjon på kr 
31.000, eller 4,4 prosent i forhold til fjorårets budsjettforslag fra kontrollutvalget.  

Detaljert budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021- 2024 følger vedlagt.  

Konklusjon  

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme for kontrollarbeidet for 2021 på kr 
667.500. Rammen inkluderer kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Det foreslåtte 
budsjettet er nøkternt og gir et realistisk bilde av kontrollutvalgets utgifter kommende år. 

Forslaget til budsjettramme for 2021 bygger på 2020-budsjettet, som er betydelig lavere enn 
kontrollutvalgets forslag og tidligere års budsjetter. Fordi kurs og konferanser utgjør 
hoveddelen av kontrollutvalgets driftsbudsjett, fører reduksjonen i budsjettet til at utvalget får 
færre midler til faglig oppdatering. Sekretariatet mener at kontrollutvalgets spesielle rolle og 
store ansvarsområde krever at medlemmene gis gode muligheter for å delta i faglige 
sammenhenger. Et kontrollutvalg med god rolleforståelse og forståelse for utvalgsarbeidet 
kan være til stor nytte for kommunestyret. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget 
diskuterer om det vedlagte budsjettforslaget svarer til utvalgets behov og ønskede 
aktivitetsnivå for 2021.  
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Detaljert budsjett for 2021 

Konto Betegnelse Forslag 
 budsjett 

2021 

Budsjett 2020 Regnskap per 
31.08.20 

1080 Godtgjørelse folkevalgte (leder) 20 000  4 000  0 
1082 Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste       38 000         38 667         19 920,92  
1083 Møtegodtgjørelse    8 000           7 333            8 000,00  
1099 Arbeidsgiveravgift       9 500           3 656           1 786,93  

  Sum lønnskostnader     75 500         63 656          29 707,85  
1103 Abonnement, tidsskrift 2 500 4 667                       -    
1116 Servering, bevertning 2 000 2 000              310,00  
1150 Kurs opplæringstiltak 16 000 16 000                        -    
1160 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 5 000 4 667                        -    
1178 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 6 000 6 000              162,50  
1196 Kontingent 3 500 2 667          3 500,00  

  Sum driftskostnader      35 000         36 000            3 972,50  
1375 Kjøp av revisjonstjenester  403 000 395 000      256 748,80  
1375 Kjøp av sekretariatstjenester 154 000 150 000         75 000,00  
1375 Sum Kjøp fra SA/IKS    557 000       545 000       331 748,80  

  Sum kostnader til kontrollarbeid    667 500       644 656       365 429,15  
 

 

Økonomiplan 2021-2024 

  2021 2022 2023 2024 
Godtgjørelse/lønn          75 500           75 500           75 500           75 500  
Kontrollutvalgets drift          35 000           36 000           37 000           38 000  
Kjøp av revisjonstjenester       403 000        412 000        421 000        430 000  
Kjøp av sekretariatstjenester       154 000        159 000        164 000        169 000  
Sum       667 500        682 500        697 500        712 500  
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 21/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/394 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om 
interkommunale selskaper 
Høringsnotat  - forslag til lov om midlertidige unntak fra forbud mot fjernmøte 
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i  møtet: 

1. Høringsbrev og høringsnotat om forslag til ny lov om midlertidig unntak fra forbud 
mot fjernmøter. 

2. Bernt svarer om: 
a. Administrasjonens plikt og rett til å holde tilbake dokumenter fra politikerne 
b. Kommunedirektørens plikt til å stille i kontrollutvalget 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og 
lov om interkommunale selskaper 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en 

midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale 

selskaper (IKS-loven).  

 

Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en 

forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og 

fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til 

dette. 

 

Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de 

tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i 

interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på 

møteprotokollene. 

 

Forslagene er en videreføring/gjeninnføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe 

konsekvensene av covid-19. Bestemmelsene bør komme på plass raskt for at de skal kunne 

gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor 

forslagene på en begrenset høring med kort høringsfrist.  

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2740397. Dette gjøres under 

"send inn høringssvar nederst på denne siden". Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør 

oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 

høringssiden. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/4520-1 

Dato 

7. september 2020 
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Høringsfristen er mandag 14. september 2020. 

 

 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 

Postboks 8019 

Dep 

0030 OSLO 

Barne- og 

familiedepartementet 

Postboks 8036 

Dep 

0030 OSLO 

Den norske revisorforening Postboks 2914 

Solli 

0230 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 

0030 OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 

Dep 

0032 OSLO 

Forum for Kontroll og 

Tilsyn 

Postboks 41 

Sentrum 

0101 OSLO 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold 

og Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 

Dep 

0030 OSLO 

Klima- og 

miljødepartementet 

Postboks 8013 

Dep 

0030 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon 

Postboks 1378 

Vika 

0114 OSLO 

Kulturdepartementet Postboks 8030 

Dep 

0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 

Dep 

0032 OSLO 
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Landbruks- og 

matdepartementet 

Postboks 8007 

Dep 

0030 OSLO 

Norges kemner- og 

kommuneøkonomers 

forbund 

Akersgata 41 0158 OSLO 

Norges 

Kommunerevisorforbund 

Postboks 1417 

Vika 

0115 OSLO 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 

Postboks 8090 

Dep 

0032 OSLO 

Olje- og 

energidepartementet 

Postboks 8148 

Dep 

0033 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 

Dep 

0030 OSLO 

Samfunnsbedriftene    

Statsministerens kontor Postboks 8001 

Dep 

0030 OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 

Dep 

0032 OSLO 
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          September 2020 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

Høringsnotat – forslag til lov 

om midlertidige unntak fra 

kommuneloven og lov om 

interkommunale selskaper  
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1 Innledning og bakgrunnen for forslaget 

Som følge av koronapandemien foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet en 

midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven, se Prop. 69 L (2019–

2020). Stortinget sluttet seg til de fleste av forslagene, jf. lovvedtak 68 (2019–2020). Den 

midlertidige loven oppheves 16. september.  

Departementet fastsatte også en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 

folkevalgte organer for å begrense spredning av Covid-19 (forskrift 13. mars 2020 nr. 277 ). 

Forskriften gjaldt frem til 1. august, og departementet bestemte før sommeren at den ikke 

skulle forlenges. Kommunene ble informert om beslutningen gjennom brev om saken. 

Departementet har vurdert om det er bestemmelser i den midlertidige loven og den 

midlertidige forskriften som bør videreføres eller gjeninnføres. Disse vurderingene er 

bakgrunnen for dette høringsnotatet.   

Kommuneloven regulerer både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. For å 

forenkle fremstillingen bruker departementet i det følgende kommunen som felles 

betegnelse for kommunen og fylkeskommunen, hvis ikke noe annet fremgår av 

sammenhengen. På samme måte omtaler departementet bare kommunale organer, selv om 

fremstillingen også gjelder for tilsvarende fylkeskommunale organer.  

2 Innspill til lovarbeidet  

Departementet har mottatt en henvendelse fra Samfunnsbedriftene, som ber om en 

forlenget adgang for interkommunale selskaper til å kunne holde fjernmøter og bruke 

elektronisk signatur. De peker blant annet på den usikre smittesituasjonen fremover. Når det 

gjelder muligheten til elektronisk signatur, viser de til at å innhente fysiske signaturer pr. post 

tar lang tid, særlig etter at antall postombæringsdager nå er redusert. Det er derfor fortsatt 

behov for å kunne benytte elektronisk signatur. 

Departementet har også mottatt enkelte skriftlige og muntlige henvendelser om eventuell 

forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som opphørte 1. august 2020. Flere av 

henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert 

møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. Departementet har derfor foretatt en 

fornyet vurdering av om noen av bestemmelsene bør gjeninnføres.  

3 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte  

3.1 Gjeldende rett 

Kommuneloven § 11-7 inneholder regler om fjernmøter i folkevalgte organer. Bestemmelsen 

fastsetter i første ledd at kommunestyret selv kan beslutte at folkevalgte organer i 

kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. Dette gjelder alle folkevalgte 

organer, inkludert kommunestyret. 

Ifølge andre ledd innebærer et fjernmøte at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de 

via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. At loven sier 

at deltakerne ikke sitter i samme lokale, betyr at ikke samtlige deltakere sitter i samme 

lokale. Det er naturligvis ikke noe forbud mot at flere deltakere sitter i samme lokale i et 

fjernmøte. 

Det at ikke samtlige deltakere sitter i samme lokale er en avgjørende forskjell fra alminnelige 

(fysiske) møter, hvor samtlige deltakere skal være samlet i et lokale. Også når det er tale om 
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at bare ett medlem skal sitte i et annet lokale, vil det i så tilfelle være å anse som et 

fjernmøte. 

For øvrig fremgår det av andre ledd kravene som ellers gjelder for møter, også gjelder for 

fjernmøter. 

I bestemmelsens tredje ledd fremgår det at et møte som skal lukkes etter 11-5 andre ledd, 

ikke kan holdes som fjernmøte. I § 11-5 bestemmes det at et folkevalgt organ skal vedta å 

lukke et møte 

- når det skal behandle en sak som angår arbeidstakers tjenstlige forhold, eller 

- når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 

taushetsplikt 

Et kommunestyre eller et annet folkevalgt organ kan altså ikke ha fjernmøte når det skal 

behandle en sak som faller inn under en av disse strekpunktene. Hvis møtet lukkes etter § 

11-5 tredje ledd, så kan derimot møtet holdes som et fjernmøte. § 11-5 tredje ledd er den 

bestemmelsen som sier når et møte kan lukkes. 

3.2 Departementets vurderinger og forslag  

I forslaget til ny kommunelov drøftet departementet hvilken adgang det bør være til å holde 

fjernmøter og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende, se Prop. 46 L (2017–2018) pkt. 17.4.8 

på side 159. Vi viser også til kommunelovutvalgets drøftelse i NOU 2016: 4 pkt. 16.4.5 på 

side 183-184.  

Bakgrunnen til at kommuneloven ikke åpner for fjernmøter når organet skal behandle enten 

taushetsbelagte opplysninger eller en arbeidstakers tjenstlige forhold, er risikoen knyttet til at 

disse opplysningene skal tilflyte andre enn organets medlemmer. Dette vil kunne skje for 

eksempel hvis det er noen andre til stede i det rommet den folkevalgte deltar digitalt i fra, og 

som kan høre hva som sies under møtet. Det kan også ligge en risiko i tekniske løsninger, 

som gjør at uvedkommende kan logge seg på fjernmøtet. 

Departementet mener disse risikoelementene fortsatt er relevante, men mener de i seg selv 

ikke taler avgjørende for en midlertidig lovendring som innebærer at også disse sakene skal 

kunne behandles i et fjernmøte. Departementet forventer at folkevalgte er sitt ansvar bevisst 

hvis fjernmøtet skal behandle slike saker ved å påse at ingen familiemedlemmer eller andre 

uvedkommende oppholder seg i samme rom som den folkevalgte under behandlingen av 

saken.  

Når det gjelder risikoen for at uvedkommende får logget seg på fjernmøtet på en uberettiget 

måte, vil departementet peke på at dette og andre former for hacking o.l alltid vil utgjøre en 

risiko for offentlige organers oppbevaring og behandling av taushetsbelagte opplysninger. 

Departementet forventer at kommuner som ønsker å behandle slike saker i et fjernmøte 

benytter tekniske løsninger med høy grad av sikkerhet. 

Departementet ønsker derfor å gi kommunene og de folkevalgte organene den fleksibiliteten 

som ligger i en utvidet adgang til å holde fjernmøter. Dette er naturligvis særlig aktuelt under 

den pågående koronapandemien, hvor det er større behov for å avvikle møter som 

fjernmøter. 

Etter dette vil departementet foreslå en midlertidig lovbestemmelse som gir folkevalgte 

organer adgang til å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter 

kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. Dette innebærer at § 5 i den nå opphevede 

fjernmøteforskriften (omtalt over) gjeninnføres. Møter som kan lukkes etter kommuneloven § 
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11-5 tredje ledd kan etter gjeldende rett avholdes som fjernmøter og trengs ikke reguleres 

særskilt i denne midlertidige loven.  

4 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i 

interkommunale selskaper 

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Adgang til fjernmøter 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) regulerer blant annet organiseringen av og 

saksbehandlingen i organer i interkommunale selskaper.  

Et interkommunalt selskap skal både ha et representantskap og et styre, jf. IKS-loven §§ 6 

og 10. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og behandler blant annet 

selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Selskapet skal også ha et styre som blant 

annet har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dersom et interkommunalt selskap skal 

avvikles, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre.  

Saksbehandling i representantskapet, styret og avviklingsstyret skal gjennomføres i møter, 

jf. IKS-loven §§ 8, 11 og 33. Loven gir ikke hjemmel for å gjennomføre fjernmøter. I 

forarbeidene til IKS-loven forutsettes det at møter i representantskapet skal være fysiske 

møter med alle representantene til stede. Departementet har i en tolkningsuttalelse åpnet for 

at styremøter kan gjennomføres ved fjernmøter, men altså ikke gitt samme åpning for 

representantskapet.  

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe 

konsekvensene av utbruddet av Covid-19) § 4 første ledd gir unntak fra IKS-lovens 

alminnelige regel frem til 16. september 2020 slik at møtene kan avholdes som fjernmøter.  

4.1.2 Adgang til elektronisk signatur 

Det er krav om at det skal føres protokoll for møtene, jf. IKS-loven §§ 9, 12 og 33. For 

protokoller fra møter i representantskapet er det krav om at den underskrives av møteleder 

og to av representantskapets medlemmer. For protokoller fra møter i styret er det krav om at 

protokollen underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. 

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe 

konsekvensene av utbruddet av Covid-19) § 4 andre ledd gir unntak fra IKS-lovens 

alminnelige regel frem til 16. september 2020 slik at protokoll kan signeres med elektronisk 

signatur.  

 

4.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet viser til vurderingene som er foretatt i Prop. 69 L (2019–2020) side 13 og 14, 

og mener disse fortsatt er dekkende. Slik departementet vurderer det, vil det for enkelte IKS-

er fortsatt kunne være behov for å holde fjernmøter av hensyn til å begrense risikoen for 

smittespredning. Det samme gjelder for adgangen til å benytte elektronisk signatur, hvor det 

fremstår som urimelig tungvint å kreve at protokollene må signeres fysisk. 

Departementet foreslår en ny midlertidig lovbestemmelse som gir organer i interkommunale 

selskaper adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk. 
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Bestemmelsene om unntak fra kommuneloven og IKS-loven har neppe nevneverdige 

administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene.  

Dersom interkommunale selskaper ønsker å benytte seg av fjernmøter i representantskapet 

eller styret, slik forslaget legger opp til, kan det i noen tilfeller innebære 

investeringskostnader for nødvendig utstyr i den grad man ikke allerede har anskaffet dette 

som følge av den eksisterende midlertidige loven. Slike kostnader vil være beskjedne og må 

dekkes innenfor ordinære budsjettrammer. Adgangen til å gjennomføre fjernmøter kan på 

den andre siden medføre besparelser i reiseutgifter for medlemmer av selskapenes styrer og 

representantskap. Dette vil imidlertid være beskjedne besparelser.  

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene 

Til § 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 

Bestemmelsen utvider adgangen som folkevalgte organer har til å holde fjernmøter. 

Bestemmelsen gir adgang til at alle lukkede møter kan holdes som fjernmøter. Det 

innebærer at folkevalgte organer kan behandle saker som inneholder taushetsbelagte 

opplysninger i fjernmøte. Det samme gjelder hvis organet skal behandle saker om en 

arbeidstakers tjenstlige forhold. Møter som kan lukkes etter kommuneloven § 11-5 tredje 

ledd kan etter gjeldende rett avholdes som fjernmøter og trengs ikke reguleres særskilt i 

denne midlertidige loven.   

Til § 2 Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper 

Bestemmelsen gir i første ledd representantskapet, styret og avviklingsstyret i et 

interkommunalt selskap adgang til å ha møter som fjernmøter. Bestemmelsen gjelder kun for 

interkommunale selskaper opprettet etter reglene i IKS-loven. Av bestemmelsen går det 

frem at kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder 

tilsvarende så langt de passer for fjernmøte i representantskapet, styret og avviklingsstyret i 

et interkommunalt selskap.  

Bestemmelsen gir i andre ledd adgang til at representantskapet, styret og avviklingsstyret 

kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter. 

7 Forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven 
mv. 

§ 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 

 Folkevalgte organer kan gjennomføre møter også i de tilfellene møtet er lukket etter 

kommuneloven § 11-5 andre ledd. 

 

§ 2 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper 

 Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper etter IKS-

loven kan gjennomføre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med 

hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer. 

 Medlemmer av representantskapet, styret og avviklingsstyret kan benytte elektronisk 

signatur for å signere protokoller fra møter.  

§ 3 Lovens ikrafttredelse og opphevelse 

Loven trer i kraft straks. 
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Loven oppheves 1. juni 2021.  
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Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra 
politikerne 
Kommunal Rapport 29.06.2020 
 
Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til 
behandling? 
 
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over 
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en 
muntlig orientering av etatssjefen. 
 
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal 
behandle saken? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i 
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og 
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de 
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er 
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken – 
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men 
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan 
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i 
innkallingen, se § 11–3 første setning. 
 
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved 
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en 
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning. 
 
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens 
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres 
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak 
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller 
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller 
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke 
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på 
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder 
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning. 
 
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes 
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for 
saken til dette. 
 
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge 
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet. 
 
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker 
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike 
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som 
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike 
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål 
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, 
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav 
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de 
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke 
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vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se 
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i 
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i 
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra 
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av 
forholdet. 
 
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det 
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken. 
 
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas 
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike 
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for 
behandlingen av en konkret sak». 
 
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter 
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot 
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn, 
 
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i 
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige 
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjon. 
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Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
Kommunal Rapport 17.08.2020 
 
Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget? 
 
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har 
kommunedirektøren rett til å uttale seg? 
 
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som 
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike 
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og 
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere 
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4. 
 
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal 
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å 
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte 
på de rapporter som er omtalt i første setning. 
 
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg, 
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i 
utvalget og legge fram sitt syn. 
 
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved 
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale 
seg. 
 
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at 
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen 
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som 
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner 
nødvendig. 
 
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for 
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse. 
 
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse 
fra dem – når dette anses «nødvendig». 
 
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til 
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for 
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes 
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget. 
 
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for 
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor 
kommunestyret eller fylkestinget. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 22/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/394 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 15.09.2020 23/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/394 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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