STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomiteen

MØTEINNKALLING
DATO:
TID:

Fredag 12. september 2014
Kl. 09:00 Behandling av saker etter saksliste
Kl. 11:15 Lunsj
Kl. 12:00 Fellesmøte med de øvrige kontrollutvalg i Værnes regionen
Kl. 15:00 Behandling av saker etter saksliste

STED:

Quality airport hotell, Kjøpmannsgt. 20, Stjørdal

NB! Merk sted
Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i
noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Sak nr.
024/14
025/14
026/14
027/14

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon
2014
Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2015
Orientering fra administrasjonen i vertskommunen vedrørende
barnevernstjenesten.

028/14

Orientering om det interkommunale samarbeid i Værnes regionen. Er
forventningene innfridd - virkninger for tjenesteproduksjonen og for
innbyggerne. Kontrollutvalgets rolle.

029/14

Kontroll og tilsyn i lys av kommunereformen og de pågående prosesser i
Værnes regionen.
Eventuelt

Sakspapirene sendes 1 uke før møtet.

Steinkjer, 29.08.14

Alf Kaspersen
leder

Paul Stenstuen
kontrollsekretær
E-post: paul.stenstuen@komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 78
Mob. 90 95 04 40

STJØRDAL KOMMUNE

Kontrollkomiteen

SAK 024/14
REFERATSAKER
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
024/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat
Nr Fra/Til

Tittel på dokumentet

Vedlagt/Ikke
vedlagt
Vedlagt

1

Regionrådet i
Værnesregionen

PS 22/14 Kommunereform – Grunnlag
for diskusjon i felles
formannsskapsmøte

2

Norsk institutt for forskning
om
oppvekst, velferd og aldring
(NOVA)

Barnevern i Norge
1990–2010 - En longitudinell studie
- Sammendrag

Vedlagt

3

Kommunal og
moderiseringsdepartementet

Invitasjon til å delta i reformprosessen

Vedlagt

Steinkjer 01.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

Møteprotokoll
Utvalg:

Regionrådet Værnesregionen

Møtested:

Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møtedato:

25.06.2014

Tidspunkt: 12:30 - 15:30
Fra sak:

PS 21/14

Til sak:

PS 49/14

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Ivar Vigdenes
Johan Petter Skogseth
Terje Granmo
John Paulsby
Inga Balstad

Navn
Frode Revhaug
Egil Haugbjørg
Lars Græsli
Joar Atle Håve

Rep.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Nils Even Fuglem

Navn
Bård Langsåsvold

Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Bjørn Gunnar Aasvold
Jon Marius Bye Setsaas

Møtte for
Bård Langsåsvold
Nils Even Fuglem

Rep.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Henrik Vinje
Karsten Reitan
Kjell Fosse
Arne Ketil Auran
Lars-Erik Moxness
Kari L. Øfsti
Marthe A. Strømmen

Stilling
Rådmann, Meråker kommune
Rådmann, Selbu kommune
Rådmann, Stjørdal kommune
Rådmann, Frosta kommune
Rådmann, Tydal kommune
Organisasjonssjef, Stjørdal kommune
Rådgiver, Sekretariatet for VR

Møtet ble ledet av:

John Paulsby

Merknader:
Andre deltakere i møtet:
Randi Reese, Regional utviklingskomite, STFK

Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte 25.06.2014
Utvalgssaksnr

U.off.

Arkivsaksnr

Innhold

PS 21/14

Referatsaker

PS 22/14

Kommunereform - Grunnlag for diskusjon i felles
formansskapsmøte

2013/4929

PS 23/14

Anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av
varer og tjenester i Værnesregionen for perioden 2014 2016

2013/4630

PS 24/14

VR IT (VARIT) - Budsjettforslag 2015

2014/4634

PS 25/14

VR IT (VARIT) - 1. tertialrapport 2014

2014/4634

PS 26/14

VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport 2014

2014/4635

PS 27/14

VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2015

2014/4635

PS 28/14

VR Lønn/Regnskap- 1. Tertialrapport

2014/4636

PS 29/14

VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2015

2014/4636

PS 30/14

VR Personvernombud- 1. Tertialrapport

2014/4637

PS 31/14

VR Personvernombud - Budsjettforslag 2015

2014/4637

PS 32/14

VR Innkjøp – 1. tertialrapport

2014/4638

PS 33/14

VR Innkjøp - Budsjettforslag 2015

2014/4638

PS 34/14

VR Sekretariatet - 1. tertialrapport

2014/4639

PS 35/14

VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2015

2014/4639

PS 36/14

VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - 1. Tertialrapport

2014/4641

PS 37/14

VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - Budsjettforslag
2015

2014/4641

PS 38/14

VR Forvaltningskontor - 1. tertialrapport

2014/4642

PS 39/14

VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015

2014/4642

PS 40/14

VR Legevakt - 1. tertialrapport

2014/4643

PS 41/14

VR Legevakt - Budsjettforslag 2015

2014/4643

PS 42/14

VR PPT - 1. tertialrapport

2014/4644

PS 43/14

VR PPT - Budsjettforslag 2015

2014/4644

PS 44/14

VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport

2014/4645

PS 45/14

VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015

2014/4645

PS 46/14

Styringsdata for helse- og omsorgstjenester. Rapport
Værnesregionen 2013/2014

2013/1087

PS 47/14

Orienteringssaker
- Orientering om fylkespiloten innen plan, miljø,

landbruk og næringsprosjektet v/prosjektleder
PS 48/14
PS 49/14

Eventuelt
- Forslag til møtesteder for regionrådet i 2014.
Godkjenning av møteprotokoll

PS 21/14 Referatsaker
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Ingen saker.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

PS 22/14 Kommunereform - Grunnlag for diskusjon i felles
formannsskapsmøte
Forslag til vedtak:

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Kunnskapsalternativet: Regionrådet ber AU om å igangsette en utredning for å belyse fordeler
og ulemper ved en eventuell sammenslåing i regionen, herunder ulike alternativsvurderinger.
Dette arbeidet må ferdigstilles innen utgangen av februar 2015 slik at det kan være ferdigstilt i
god tid før lokalvalget neste år. Det tas ikke stilling til hvorvidt man ønsker en
kommunesammenslåing, men formålet er en utredning med det som siktemål å stå best mulig
kunnskapsmessig rustet i den reformen som nå er varslet fra regjeringshold og storting.
Særlige problemstillinger som bes utredet nærmere inkluderer:
a) Hvilke oppgaver mener man at Værnesregionen som én kommune, eller gjennom det
interkommunale samarbeidet, ville vært i stand til å håndtere, som ligger under andres
myndighet i dag (stat eller fylkeskommune), og som man hver for seg derimot ikke
hensiktsmessig vil kunne ta ansvaret for? Det må her arbeides parallelt med regjeringas
ekspertutvalg som vil legge fram sine tanker om oppgaver til kommunene før jul.
Videreutvikling av samarbeidet i Værnesregionen – fortsatt interkommunalt samarbeid.
Hvordan ivareta lokaldemokratiet i en storkommune og i videreutviklingen av det
interkommunale samarbeid.
b) Hvordan kunne man i Værnesregionen (som én kommune) ha organisert seg slik at oppgaver
og beslutningsmyndighet som ikke vil ha fordel av å ligge hos en større regionkommune –
fortsatt ble underlagt direkte demokratisk kontroll på et lavest mulig nivå? Er det mulig å se
for seg at enkelte oppgaver kunne tilligge en folkevalgt kommunedels-/bydels/grendeutvalg? Oslo kommunes organisering i bydelsutvalg spesifikt – kan dette anvendes
også i vår sammenheng, kanskje også fylles med mer innhold enn hva tilfellet er der?
c) Utredningen må inneholde en kartlegging av tjenestenivå og ressursbruk innenfor ulike
tjenesteområder i de enkelte kommunene i Værnesregionen på basis av Kostra-tall for 2012
og 2013.

d) Utredningen skal basert på NHOs kommune-NM vise til tjenesteområdenes plassering basert
på hele landet under ett.
e) Utredningen skal basert på felles kvalitetsindikatorer (nasjonale) vise tjenesteområdenes
plassering på nasjonalt nivå.
f) Økonomi: Kommunegjeld og inntektsgrunnlaget i dag skal fremgå i framlegget fra
utredningen.

Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

PS 23/14 Anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer og
tjenester i Værnesregionen for perioden 2014 - 2016
Forslag til vedtak:
Værnesregionen Innkjøp anbefaler Arbeidsutvalget i Værnesregionen å fatte et slikt vedtak:
1. Arbeidsutvalget slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2016
med følgende overordnede målsetting:
Værnesregionen skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske
effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Arbeidsutvalget slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
1. Regionrådet slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2016
med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell
innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske
normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Regionrådet slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning
som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Presentasjon lagt frem av innkjøpskoordinator i møtet.
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 03.12.2013
Værnesregionen Innkjøp anbefaler Arbeidsutvalget i Værnesregionen å fatte et slikt
vedtak:
1. Arbeidsutvalget slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 20142016 med følgende overordnede målsetting:

Værnesregionen skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger
økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Arbeidsutvalget slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 03.12.2013
Orientering: Status Fylkesmannens prosjekt om barnevernet.

PS 24/14 VR IT (VARIT) - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 25/14 VR IT (VARIT) - 1. tertialrapport 2014
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 26/14 VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport 2014
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 27/14 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 28/14 VR Lønn/Regnskap- 1. Tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.

Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 29/14 VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 30/14 VR Personvernombud- 1. Tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 31/14 VR Personvernombud - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 32/14 VR Innkjøp – 1. tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 33/14 VR Innkjøp - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.

Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 34/14 VR Sekretariatet - 1. tertialrapport

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 35/14 VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.

Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Ønske om at sekretariatet kun skal budsjettere med lønnsøkning. Ikke nødvendig å budsjettere
med folkevalgtopplæring – denne kostnaden skal tas internt i kommunene.

PS 36/14 VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - 1. Tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
1.tertial VR DMS innstilles overfor Regionråd.
Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Det jobbes aktivt med St.Olavs for økt bruk av VR DMS, særskilt medisinske pasienter.

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 37/14 VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Budsjettforslag 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 innstilles overfor Regionråd.

Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 38/14 VR Forvaltningskontor - 1. tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
1.tertial 2014 VR forvaltning innstilles overfor Regionråd.
Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 39/14 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Budsjettforslag 2015 og økonomiplan 2015-2018 innstilles overfor Regionråd.
Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Det anmodes om at kompetanse og kvalitet på vedtak videreutvikles («rett vedtak til rett tid»).
Vedtak som er fattet må følges opp fortløpende. Det jobbes med å utvikle samarbeid
og kommunikasjon mellom forvaltning og utførerenhet.
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 40/14 VR Legevakt - 1. tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen - 17.06.2014
1.tertialrapport VR legevakt innstilles overfor Regionråd.
Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen - 17.06.2014
Det innarbeides en budsjettkolonne i regnskapsrapporteringen.
God budsjettdisiplin.

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 41/14 VR Legevakt - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen - 17.06.2014
Budsjettforslag 2015 og økonomiplan 2015-2018 innstilles overfor Regionråd.
Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen - 17.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 42/14 VR PPT - 1. tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 43/14 VR PPT - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 44/14 VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Det må jobbes politisk mot KS-styret og sentrale myndigheter innen følgende områder:
1. kostnadsøkningen som skjer innen kommunalt barnevern – jfr. økte egenandels
satser for kommunen til institusjon mv. uten overføringer utover deflator, og de
konsekvenser dette har for kommunale budsjett.
2. utviklingen av Bufetat med den konsekvensen at kommunalt barnevern får flere
oppgaver og økt ansvar, uten at det det følger med økonomisk midler fra stat til
kommune
Det må jobbes videre internt med følgende prioriterte områder:
1. Tidlig innsats og forebyggende aktivitet i kommunene.
2. Tiltak i hjemmet – foreldreveiledning.
3. Samarbeid/samarbeidsstrukturer tverrsektorielt.
4. Kostnadskontroll og besparelser
Regionrådet er bekymret i forhold til den generelle samfunnsutviklingen som får store
konsekvenser gjennom negativ utvikling i antall BV-saker i kommunene og videre til den
negative utviklingen det gir på økonomien i kommunene.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Innstilling i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Tertialrapport 1. tertial 2014 innstilles overfor Regionråd med følgende kommentarer:
Det må jobbes politisk mot KS styret og sentrale myndigheter innen følgende områder:

1. kostnadsøkningen som skjer innen kommunalt barnevern – jfr. økte egenandels
satser for kommunen til institusjon mv. uten overføringer utover deflator, og de
konsekvenser dette har for kommunale budsjett.
2. utviklingen av Bufetat med den konsekvensen at kommunalt barnevern får flere
oppgaver og økt ansvar, uten at det det følger med økonomisk midler fra stat til
kommune
Det må jobbes videre internt med følgende prioriterte områder:
1. Tidlig innsats og forebyggende aktivitet i kommunene.
2. Tiltak i hjemmet – foreldreveiledning.
3. Samarbeid/samarbeidsstrukturer tverrsektorielt.
Politisk Nemnd er bekymret i forhold til den generelle samfunnsutviklingen som får store
konsekvenser gjennom negativ utvikling i antall BV saker i kommunene og videre til den
negative utviklingen det gir på økonomien i kommunene.
Behandling i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014

PS 45/14 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Regionrådet ber AU se på saken på nytt med innspillene som har kommet inn.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
-

Bruk av miljøterapeutstillinger.
Kostnadsøkningen.
Alternativ bruk av midlene.

Innstilling Vedtak i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Budsjettforslag 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 innstilles overfor Regionråd med følgende
kommentarer:
1. Notat vedrørende rammebetingelsene og kostnadsøkningene for barnevernet som AU
skal fremlegge for Regionråd til drøfting og videre arbeid (jfr. AU møte 11.06.2014)
støttes av Politisk Nemnd.

Nemnda ber om at notatet refereres i Nemndsmøte 16.09.14.
Politisk Nemnd er bekymret i forhold til den generelle samfunnsutviklingen som får store
konsekvenser gjennom negativ utvikling i antall BV saker i kommunene og videre til den
negative utviklingen det får for økonomien i kommunene.
Behandling i Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen - 17.06.2014
I det videre arbeidet med utvikling av VR barnevern og budsjettarbeid må de totale
stillingsressursene i hver enkelt kommune vurderes – for å sette inn flere effektive
tiltak på forebyggende området (tverrfaglig, flerfaglig og tverrsektoriell organisering).
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014
Diskuterte rammebetingelsene og kostnadsøkningene for barnevernet. Det utarbeides et notat
som legges frem for regionrådet.

PS 46/14 Styringsdata for helse- og omsorgstjenester. Rapport
Værnesregionen 2013/2014
Forslag til vedtak:
1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for samhandling innen
helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn for videre utvikling av det
interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i Værnesregionen.
2. …………………………………….kommune stiller med representanter i prosjektgrupper og
arbeidsgrupper som nedsettes for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er
foreslått iht. tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling
 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser
 Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
 Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
 Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
 Kommunepsykolog barn og unge.
 Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
 Økt fastlegeinvolvering.
 Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
 Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.




Interkommunal demensenhet
Interkommunalt demensteam

I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå,
bedre utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre
utnyttelse av etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.
3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for AU.
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Utsettes til neste møte.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for samhandling innen
helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn for videre utvikling av det
interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i Værnesregionen.
2. Kommunene stiller med representanter i prosjektgrupper og arbeidsgrupper som nedsettes
for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er foreslått iht. tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling
 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser
 Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
 Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
 Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
 Kommunepsykolog barn og unge.
 Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
 Økt fastlegeinvolvering.
 Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
 Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.
 Interkommunal demensenhet
 Interkommunalt demensteam
I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå, bedre
utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre utnyttelse av etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.
3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for
AU, med orientering til og evt. behandling i Politisk Nemnd for helsetjenester.

Punktlista under punkt 2 i vedtaket er ikke prioritert rekkefølge og det skal ikke settes ned
arbeidsgrupper innenfor alle områdene samtidig.
Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen - 17.06.2014
Styringsdatagruppa inviteres inn i kommunestyrene høsten 2014.

Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 14.05.2014
1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for samhandling innen
helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn for videre utvikling av det
interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i Værnesregionen.
2. Kommunene stiller med representanter i prosjektgrupper og arbeidsgrupper som nedsettes
for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er foreslått iht. tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling
 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser
 Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
 Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
 Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
 Kommunepsykolog barn og unge.
 Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
 Økt fastlegeinvolvering.
 Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
 Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.
 Interkommunal demensenhet
 Interkommunalt demensteam
I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå, bedre
utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre
utnyttelse av etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.
3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for AU.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 14.05.2014
Punktlista under punkt 2 i vedtaket er ikke prioritert rekkefølge og det skal ikke settes ned
arbeidsgrupper innenfor alle områdene samtidig.

PS 47/14 Orienteringssaker
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Tas til orientering.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Ønske om orientering i kommunestyrene.

PS 48/14 Eventuelt
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
a)
b)
-

Regionrådet stiller seg bak innholdet i brevet.
Møtesteder for Regionrådet høsten 2014:
Stjørdal 4. september kl. 10.00-15.00
Malvik 22. oktober
Meråker 10. desember

Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
a) Stjørdal kommune har utformet et brev til KS med anmodning om at barnevern settes
tydeligere på sakskartet.
b) Forslag til møtesteder for Regionrådet høsten 2014:
- Stjørdal 4. september kl. 10.00-15.00
- Malvik 22. oktober
- Meråker 10. desember

PS 49/14 Godkjenning av møteprotokoll
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014
Protokollen godkjennes.
Behandling i Regionrådet Værnesregionen - 25.06.2014

Barnevern i Norge 19902010
En longitudinell studie
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I denne rapporten presenteres resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010». Vi
spør hvordan det går med unge voksne med barnevernserfaring: Får de til gode overganger
til voksenlivet i form av utdanning og arbeid? Hovedsvaret er at mange får det, særlig når de
får ekstra tid på seg. Dette er oppmuntrende, selv om langt flere unge voksne uten
barnevernserfaring oppnår slike gode overganger. Resultatene viser at det er av betydning
for videre livsløp hvorfor det i sin tid ble iverksatt barnevernstiltak eller hva slags tiltak de
unge voksne har mottatt. Videre om de er kvinner eller menn, om de har fått ettervern, eller
om de har innvandrerbakgrunn. Rapporten viser klart hvor viktig det er å følge barn og unge
med barnevernserfaring over mange år.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har finansiert prosjektet.

Sammendrag av publikasjonen
I denne rapporten presenteres nye resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010».
Prosjektet startet på midten av 1990-tallet, og siden har nye årganger barnevernsbarn blitt
lagt til. Per 2010 inneholder utvalget for undersøkelsen knapt 170 000 personer i alderen 0 til
43 år som fikk tiltak av barnevernet i perioden 1990–2010, samt et representativt
sammenlikningsutvalg uten barnevernserfaring på knapt 180 000 personer. I analysene som
presenteres i denne rapporten, har vi analysert ulike problemstillinger basert på dette
datamaterialet.
For samtlige personer har det vært mulig å koble til registeropplysninger på individnivå fra
Statistisk sentralbyrå (f.eks. trygdeopplysninger, utdanning og dødsårsaker). I tillegg har det
for første gang vært mulig å følge tre kull (kohorter) av barn og unge fra fødsel til 18–20årsalderen og hvilken kontakt de har hatt med barnevernet. Samlet foreligger derfor et rikt
datamateriale om en svært viktig velferdstjeneste.

Høy risiko for marginalisering
Det foreligger mye forskning om unge voksne med barnevernserfaring fra de siste to–tre
tiårene. For unge voksne med slik erfaring peker forskningen nokså entydig i retning av høy
risiko for marginalisering på mange viktige livsområder. Likeledes er det snakk om forhøyet
risiko for psykiske helseproblemer og andre livsproblemer for disse unge voksne. Analyser
av hvor mange som hadde fullført minst videregående skole, hadde en gjennomsnittlig
årsinntekt lik den øvrige befolkningen, og som innen en avgrenset periode ikke hadde mottatt
sosialhjelp eller arbeidsledighetstrygd, viste at en langt større andel av dem uten
barnevernserfaring hadde fått dette til. Andelen med uføretrygd var høyere i
barnevernsutvalget, likeledes dødeligheten. Men da vi undersøkte utfallet for de samme
personene med barnevernserfaring med fire års mellomrom, kom det fram at andelen med
gode overganger til voksenlivet i denne gruppen nesten doblet seg. Dette siste funnet er
løfterikt.
Det som kjennetegnet dem som oppnådde gode overganger til voksenlivet i
barnevernsutvalget var at de i høyere grad var unge kvinner enn menn, oftere hadde mottatt
ettervernstiltak, og oftere hadde vært plassert i fosterhjem. Dessuten gjorde unge voksne
med innvandrerbakgrunn det noe bedre enn norskfødte, noe som nok har sammenheng med
at flere av de norskfødte mottok tiltak på grunn av egne, store atferdsproblemer og
rusproblemer. Det viste seg at det var disse to siste gruppene som strevde mest, ved siden
av unge voksne med funksjonsnedsettelser. Dette er viktig, spesielt siden det i forkant skjer
en seleksjon til barnevernet med utgangspunkt i mange ulike årsaker og med varierende
problembelastning for barnas del. Over tid skjer det ytterligere en seleksjon hvor enkelte barn
og unge blir plassert utenfor hjemmet, noe som sannsynligvis vil være tilfellet for rundt 30
prosent av de undersøkte kohortene i kortere eller lengre tid. Ofte omfatter disse plasseringene barn og ungdom med de største belastningene.
Dessuten har unge voksne med barnevernserfaring som oftest vokst opp i familier der ulike
marginaliseringsfaktorer spiller tungt inn. Foreldrene deres har ofte lavere utdanning enn det
som er vanlig i dagens samfunn, og har følgelig også større problemer med sin tilknytning til
arbeidslivet. Dette øker også sannsynligheten for at de oftere blir avhengig av langvarige
ytelser fra det offentlige. Slike problemer forsterkes av forhøyet risiko for ulike helseproblemer og høyere dødelighet. Hvordan barna får det som voksne, vil da samlet sett avhenge
av situasjonen før de kom i kontakt med barneverntjenesten, hva slags tilværelse de har hatt
senere, særlig ved plassering utenfor hjemmet, hvilke ettervernstiltak som ble iverksatt, og
sist, men ikke minst, hvordan de selv har forstått og forholdt seg til sin oppvekst.

Mer forskning

Rapporten konkluderer med en rekke forslag om mer forskning, både når det gjelder videre,
longitudinelle oppfølginger av barnevernsutvalget som helhet og fordypning i en rekke,
viktige undertemaer.
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Invitasjon til å delta i reformprosessen
Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Der ble viktige
utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen
beskrevet.
Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden midten av
1960-tallet. Norge er i endring. Det som endres, er befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter,
næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også fått mange nye oppgaver. Nå er tiden inne til å se noen
tiår framover. Kommunereformen skal sikre gode og likeverdige tjenester til våre innbyggere der de bor.
Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S (2013–2014)) om
kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets behandling viser at det er
flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i
kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er videre enighet om
de økonomiske virkemidlene, herunder at reformstøtte også skal gis til kommuner som blir under 10 000
innbyggere. Jeg vil komme tilbake til innretningen på reformstøtten i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.
Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati.
På bakgrunn av Stortingets behandling og klarsignal til reformen ønsker jeg å invitere alle landets kommuner til å
delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
Verktøy til kommunene
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket ”at det er eit utredningsansvar for alle kommuner”.
Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og
at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren 2016.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvikler nå verktøy som vil være et alternativ til de lokale
utredningene som vanligvis gjennomføres når kommuner ønsker å vurdere sammenslåing. De nye redskapene vil
gi kommunene et sterkere eierskap til både prosessen og de vurderingene som skal gjøres.
Det skal lages en nettløsning der kommunene vil få oversikt over befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov innen
ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon, pendlingsdata for egen kommune og for regionen
den tilhører. Slik vil kommunene få en oversikt over viktige forhold for seg og aktuelle sammenslåingskandidater,
i tråd med det tradisjonelle utredninger har fremskaffet. Disse dataene bør suppleres med informasjon dere
innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke interkommunale samarbeider dere inngår i, oversikter
over fagmiljøer (kapasitet og kompetanse) mv. for å få et helhetlig bilde av utfordringer og muligheter for
kommunen og regionen.
Departementet vil også lage en veileder om hvordan dere kan starte opp prosessene med å vurdere utfordringer
og muligheter. Veilederen vil inneholde råd og tips for hvordan en kan tilrettelegge for en god prosess, bl.a.
involvering av innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Vi tar sikte på at både nettløsningen og
veilederen vil være tilgjengelig på www.kommunereform.no i slutten av september.

Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova § 10.
Loven
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også stilles spørsmål om hvilke forventninger innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet og hvordan de
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vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og som gjør
kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 vil få utbetalt kr 100 000.
Fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene. Mange er i gang med
oppstartsmøter med kommunene. Fylkesmannen vil sammen med KS tilrettelegge for at det blir gode og lokalt
forankrede prosesser. I hvert fylkesmannsembete vil det være prosessveiledere som kan bistå kommunene, lage
møteplasser, og som kan melde tilbake til departementet om det er spesielle forhold vi bør være oppmerksomme
på.
To løp i prosessen
Jeg har lagt vekt på at det skal være to løp i reformprosessen, blant annet for å sikre at de som er tidlig ute, ikke
skal behøve unødige opphold i prosessene. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015,
vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren
2016. Betingelsene for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i
tråd med målene i reformen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn én kommune må skifte
fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.
Det andre løpet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren 2016. Jeg vil her
vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at ”det er viktig at alle kommunar
gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen”. Jeg vil våren 2015
legge fram et forslag for Stortinget om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver
kommunene får, vil med andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre.
Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.
Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1.1.2020, i etterkant av
kommunevalget høsten 2019.
Arbeidet vi nå starter, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i lang tid fremover.
Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste løsningene for innbyggerne. Erfaringer tilsier at
de beste løsningene oppnås gjennom gode lokale prosesser. Mange kommuner er allerede godt i gang med
diskusjonene, noe som er oppløftende og inspirerende for oss andre. Det er viktig nå at alle kommuner setter i
gang med prosesser i tråd med det et bredt stortingsflertall tydelig har uttrykt forventninger om.
Jeg ønsker dere lykke til!

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Kopi:
Fylkesmannen
KS

Regjeringen.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene
trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å
vanlig hvis du godtar dette.
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STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite
SAK 025/14
ORIENTERING FRA REVISOR VEDR. REVISJONSSTRATEGIEN
FOR REGNSKAPSREVISJON 2014
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
25/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon vedrørende revisors uavhengighetserklæring
til etterretning, og har ingen merknader til revisors vurdering av sin egen uavhengighet.
Vedlegg
Den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet i forhold til
Stjørdal kommune. (Legges fram i møte)
Ikke trykte vedlegg
1. Forskrift om revisjon
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Kommuneloven

Saksopplysninger
I samsvar med gjeldende revisjonsstandarder skal revisor utarbeide en strategi og plan for sitt
revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal
løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere egen
uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og
ved forvaltningsrevisjon.
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering
av sin uavhengighet til kontrollkomiteen jf. revisjonsforskriftens § 15.
Revisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2013 i møtet. Den
oppdragsansvarlige revisor vil i tillegg gå i gjennom den årlige egenvurderingen i møte.
Saksbehandlers vurdering
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og
vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å avdekke
områder med risiko for feilrapportering mv, samt hvilke revisjonshandlinger som må
gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning.

Saken sees som et ledd i kontrollkomiteens oppfølging av og tilsyn med revisor. Da det vil bli
gitt informasjon om interne forhold hos revisor vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare
taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13.
Orienteringen må derfor gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Steinkjer 09.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 026/14
KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2015
Saksgang
Kontrollkomiteen
Kommunestyret

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
026/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollkomiteen slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2015 for
kontrollkomiteen - med en total ramme på kr. 1 894 500.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
Vedlegg
Budsjettkontroll
Ikke trykte vedlegg
1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
3. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.
4. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev
Trøndelag IKS den 05.05.14.

Saksopplysninger
Kontrollkomiteen skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet
knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens §
18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Komiteens ansvar i første rekke et påseeransvar, og komiteens oppgaver er i det alt vesentlige
lovregulert. Komiteens ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av revisjonstjenester,
kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollkomiteens egne aktiviteter. De vesentligste
budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.

KomSek Trøndelag IKS (KomSek) er komiteens operative ledd og har bl.a. ansvaret for
saksutredning og oppfølging av komiteens saker.
I likhet med revisjonsoppdraget i de øvrige deltagerkommunene, er revisjonsoppdraget et
såkalt minimumsoppdrag. (Jf. utredningen i forkant av selskapets stiftelse og prospekt for
selskapet som deltakerkommunene sluttet seg til.) KomRev Trøndelag IKS er kommunens
valgte revisor. Iht. KomRev Trøndelag IKS sitt budsjettvedtak i fjor skal Stjørdal kommune
betale kr. 1.345.000 for inneværende år.
Kontrollkomiteen har p.t. allerede et stort prosjekt i bestilling etter oppdrag fra
kommunestyret. Stjørdal kommune har imidlertid en omfattende virksomhet, og
kontrollkomiteen har foreslått flere viktige prosjekter i forbindelse med plan for
forvaltningsrevisjon. Det foreslås derfor at posten kjøp av revisjonstjenester økes til kr.
1.395.000.
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollkomiteens medlemmer og andre
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollkomiteens
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv.
fastsettes av kommunestyret.
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2015-2018:

Budsjett og økonomiplan
2015-2018

Forslag

Anslag

2015

2016

2017

2018

278 000

278 000

278 000

278 000

Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester

221 500
1 395 000

221 500
1 395 000

221 500
1 395 000

221 500
1 395 000

Total ramme kontroll og tilsyn

1 894 500

1 894 500

1 894 500

1 894 500

Kontrollkomiteen: Utgifter ifm
møteavvikling, faglig oppdatering mv.

Det legges opp til at kontrollkomiteen selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det
ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn
skal føres på funksjon 110.
Sekretær vil gi en kort orientering i tilknytning til budsjettet og budsjettarbeidet.

Vurdering
Kontrollkomiteen har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.
Kontrollkomiteens tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollkomiteen skal
også påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som
måtte bli berørt av vedtakene.

Kontrollkomiteens ansvar er i første rekke et påseeransvar, og komiteens rolle vil først og
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
Saken legges med dette frem for kontrollkomiteen til en diskusjon knyttet til
kontrollkomiteens anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og
tilsyn.

Steinkjer 09.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

Regnskap Regnskap Buds(end)
2013
2014
2014
Funksjon:
1080
1083
1085
1099
1103
1116
1150
1177
1178
1190
1299
1375
1429
1729

110 KONTROLL OG REVISJON
K-STYREMØTER GODT.GJ. FOLKEV.
KOMITEMØTER - GODT.GJ. FOLKEV.
GODTGJØRELSE STYRER/RÅD ETC.
ARBEIDSGIVERAVGIFT
FAGLITTERATUR
BEVERTNING
OPPLÆRINGSTILTAK
REISEUTGIFTER, UTEN MVA-KOMP/FRADRAG
REISEUTGIFTER, MED MVA-KOMP/FRADRAG
HUSLEIE
FORD. DR.UTG. ETAT/BYGG/REV.
KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER
BETALT MVA DRIFT
KOMPENSERT MVA DRIFT
Sum funksjon: 110 KONTROLL OG REVISJON

-44
106
51
16
2
8
3
1 537
1 679

64
9
1
2
1
3
66
1 463
17
-17
1 608

75
130
20
2
10
-20
1 408
1 625

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 027/14
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE
BARNEVERNSTJENESTEN
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
27/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Orientering fra rådmannen vedrørende barnevernstjenesten den 13.09.13, sak 30/13

Saksopplysninger
Kontrollkomiteen har ønsket å holde seg orientert om barnevernstjenesten. En har derfor
anmodet rådmannen om en orientering.
Det vil bli gitt en orientering om barnevernstjenesten i møte, herunder om status for tjenesten,
om fastsatte mål, måloppnåelse, samt om planlagte og iverksatte tiltak.
Det foreligger en helt fersk rapport fra NOVA om hvordan det går med barnevernsbarna
senere i livet. Prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010», har for øvrig vært finansiert av
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet siden 2008. Det er naturlig at denne blir kommentert.

Steinkjer 03.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite
SAK 028/14
ORIENTERING OM DET INTERKOMMUNALE SAMARBEID I
VÆRNES REGIONEN. ER FORVENTNINGENE INNFRIDD VIRKNINGER FOR TJENESTEPRODUKSJONEN OG FOR
INNBYGGERNE. KONTROLLUTVALGETS ROLLE.
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
028/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
Kontrollkomiteen har anmodet sekretariatet i Værnes regionen om en orientering om det
interkommunale samarbeid i Værnes regionen. Det vil bli lagt spesielt vekt på hvorvidt
forventningene til samarbeidene er innfridd og de virkninger samarbeidet har hatt for
tjenesteproduksjonen og for innbyggerne.
Kontrollkomiteen har videre anmodet KomSek Trøndelag IKS om en orientering om
kontrollutvalgets rolle ved interkommunalt samarbeid.
Orienteringene vil bli gitt i møte.

Steinkjer 03.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 029/14
KONTROLL OG TILSYN I LYS AV KOMMUNEREFORMEN OG DE
PÅGÅENDE PROSESSER I VÆRNES REGIONEN.
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.09.14
Paul Stenstuen

Saksnr.
029/14

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollkomiteen ber om å bli holdt orientert om arbeidet med kommunereformen.

Vedlegg
Regionrådet i Værnesregionen PS 22/14 Kommunereform - Grunnlag for diskusjon i felles
formannsskapsmøte
Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Sentrale myndigheter ønsker at samtlige kommuner uttreder mulig sammenslåing med
omliggende kommuner. Parallelt med dette uttredes også regionstruktur og oppgavedeling.
For ytterligere informasjon vises til departementets nettside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048
Regionrådet i Værnesregionen vedtok den 25.06.14, sak 22/14, å utrede det såkalte
kunnskapsalternativet, se vedlegg.
Ansvaret for å uttrede kontroll og tilsyn i ligger til enhver tid hos kontrollkomiteen, jf.
komml. §78 nr. 3.
Administrasjonen vil gi en orientering i møte om kommunenes arbeid med kommunereformen
og om de pågående prosesser.
KomSek Trøndelag IKS vil gi en orientering i møte om kontroll og tilsyn i lys av
kommunereformen.

Vurdering
Erfaringsvis vil risikobildet endre seg i forbindelse med større organisatoriske endringer.
Frem mot et eventuelt vedtak kan usikkerheten i organisasjonene om hvordan fremtiden vil se
ut øke, noe som bl.a. kan gi et energitap. Etter et eventuelt vedtak vil det ta tid før den nye
organiseringen har satt seg og felles organisasjonskulturer er etablert. I tillegg vil ulike måter
å organisere en eventuell sammenslått kommune kunne gi ulike risikobilder.

Steinkjer 08.09.14

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

