STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomiteen
Møteinnkalling
DATO:
TID:

FREDAG 16. SEPTEMBER 2016
KL. 09:45
OPPMØTE OG KAFFE
KL. 10:00-15:00
FELLES ORIENTERINGER MV.
KL. 12:00-13:00
FELLES LUNSJ
KL. 13:00-14:00
FELLES ORIENTERINGER MV.
KL. 14:00-15:00
OPPSUMMERING/BEHANDLING AV SAKER
ETTER SAKSLISTEN

STED:

STJØRDAL RÅDHUS – KOMMUNESTYRESALEN

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.
017/16

Sakstittel
Orientering fra rådmannen vedrørende
barneverntjenesten

Tidsramme

018/16
019/16
020/16

Orientering fra barneverntjenesten
Orientering fra Politiet
Orientering fra administrasjonen vedrørende "VR
modellen for barn og unge"

10:30-11:00

021/16
022/16

Orientering fra enhet barn og ungdom
Orientering fra helsestasjon(ene)
Lunsj
Orientering fra administrasjonen vedrørende
PPT/spesialundervisning

11:30-11:45

024/16

Orientering fra administrasjonen vedrørende
sosialtjenesten

13:15-13:30

025/16

Orientering fra administrasjonen vedrørende
samhandling, koordinering og informasjonsflyt
Oppsummering
Referatsaker
Eventuelt

13:30-14:00

023/16

026/16
027/16

10:00-10:30

11:00-11:15
11:15-11:30

11:45-12:00
12:00-13:00
13:00-13:15

14:00-15:00

Steinkjer, 09.09.16
Einar Østereng
leder

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

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite
SAK 017/16
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE
BARNEVERNTJENESTEN
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
017/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
Ikke trykte vedlegg
1. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
2. Kontrollkomiteens sak 40/14
3. RSK 001
4. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
5. Forskrift om revisjon
6. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Regionrådet i Værnesregionen gjorde i sitt møte den 10.12.14 bl.a. slik vedtak: «Regionrådet
tilråder at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av Barneverntjenesten i Værnesregionen».
Kontrollkomiteen behandlet sak 7/15 «Forvaltningsrevisjon vedrørende barnevernstjenesten»
i møte den 06.03.15. Kontrollkomiteen fattet slikt vedtak i saken:
1. «Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten
gis 1. prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den
pågående selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat
for å bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen barnevern - innenfor rammen av forsvarlige tjenester
overfor befolkningen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.»
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.

En var kjent med at kommunen og kommunene var i gang med å videreutvikle organisering
og arbeidsmetodikk for det barne- og familierettede arbeid. I forkant av at kontrollkomiteen
skulle behandle sak 27/15 «Bestilling av forvaltningsrevisjon» var det derfor lagt opp til et
omfattende orienteringsprogram. Se vedlegg 1 og 2. Kontrollkomiteen fattet slikt vedtak i
saken:
1. «Kontrollkomiteen registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings- og
forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollkomiteen ber om nye orienteringer om 1 år.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer møte.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende
kommunene, med kopi til regionrådet.»
Det er fremsatt kritiske bemerkninger i media den senere tid mht. hvorledes
barneverntjenesten i Værnesregionen løser sine pålagte oppgaver.
Rådmannen er innkalt for å redegjøre for situasjonen og for hvorledes barneverntjenesten vil
bli fulgt opp fra rådmannens side.
Redegjørelsen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Bakgrunnen for denne saken er den kritiske omtalen barneverntjenesten har fått den senere
tid.
Det vises også til sakene 18-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomiteen

SAKSPROTOKOLL
SAK 027/15
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
12.06.15
Paul Stenstuen

Saksnr.
027/15

Arkiv
415-1714-5.5

Kontrollkomiteens vedtak
1. Kontrollkomiteen registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings- og
forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollkomiteen ber om nye orienteringer om 1 år.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer møte.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene,
med kopi til regionrådet.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollkomiteen ber revisor utarbeide forslag til prosjektplan iht. prosjektskissen, med de
justeringer mht. problemstillinger for prosjektet mv. som fremkom i møte.
2. Prosjektplan legges frem for kontrollkomiteen til godkjenning i neste møte.
3. Den enkelte kommune dekker kommunespesifikk ressursbruk. Ressursbruk for felles
delen dekkes i samsvar med fordelingsnøkkelen som benyttes for barnevern. Det
forutsettes her tilslutning fra samtlige kommuner som deltar i samarbeidet om barnevern.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene,
med kopi til regionrådet.
Kontrollkomiteens behandling
Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål
Forslag i møte
1. Kontrollkomiteen registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings- og
forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollkomiteen ber om nye orienteringer om 1 år.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer møte.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene,
med kopi til regionrådet.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollkomiteen registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings- og
forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollkomiteen ber om nye orienteringer om 1 år.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer møte.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene,
med kopi til regionrådet.
Vedlegg
1. Barneverntjenesten i Værnesregionen – prosjektskisse, KomRev Trøndelag IKS
2. Oppsummering etter møte med KonSek Midt-Norge IKS og revisjonene om barnevern
mv. i Værnesregionen, KomSek Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 7/15
2. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
3. Kontrollkomiteens sak 40/14
4. RSK 001
5. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
6. Forskrift om revisjon
7. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollkomiteen behandlet sak 7/15 «Forvaltningsrevisjon vedrørende barnevernstjenesten»
i møte den 06.03.15. Kontrollkomiteen traff slikt vedtak i saken:
1. «Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten
gis 1. prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den
pågående selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat
for å bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen barnevern - innenfor rammen av forsvarlige tjenester
overfor befolkningen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.»
KomSek Trøndelag IKS hadde et møte med KonSek Midt-Norge IKS og revisjonene den
12.05.15. Se vedlegg 2 som gir en oppsummering av dette møte.
En har videre mottatt forslag til prosjektskisse fra KomRev Trøndelag IKS, se vedlegg 1.
Prosjektskissen beskriver bl.a:
• Bakgrunn for prosjektet
• Revisors forståelse av prosjektet
• Forslag til problemstillinger
• Mulige kilder til revisjonskriterier
• Tidsplan og forventet ressursbruk
Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom kommunene som deltar i samarbeidet om
barnevern. KomRev Trøndelag IKS påtar seg prosjektlederrollen, mens Revisjon Midt-Norge
IKS stiller med prosjektdeltaker. Revisor anslår at prosjektet kan være ferdigstilt sommeren
2016, med en samlet ressursbruk på 600 timer.
Det er lagt opp til et omfattende orienteringsprogram for at kontrollkomiteen skal få et best
mulig grunnlag for å fatte en beslutning om bestilling av forvaltningsrevisjon. Det vises derfor
til dette programmet i sin helhet.

Vurdering
Kommunen og kommunene synes å være godt i gang med å videreutvikle organisering og
arbeidsmetodikk for det barne- og familierettede arbeid. Det vises her til
orienteringsprogrammet i forkant av denne saken.
Ut fra dette fremgår også at det er viktig at en ikke har en for snever tilnærming til
problemstillingene for et eventuelt prosjekt. Et eventuelt prosjekt burde derfor kanskje heller
hete Barne- og familierettet arbeid i Værnesregionen.
Kontrollkomiteen må ta stilling til hvorvidt det er hensiktsmessig å gjennomføre
forvaltningsrevisjon nå, eller om det er mer hensiktsmessig å avvente administrasjonens eget
utviklingsarbeid.

Dersom kontrollkomiteen finner at forvaltningsrevisjon bør gjennomføres nå, må
kontrollkomiteen ta stilling til hvorvidt problemstillingene må justeres slik at
problemstillingene favner helheten i kommunenes virkemiddelapparat mht. det barn- og
familierettede arbeid.

NOTAT
Saksbehandler
Paul Stenstuen

Dato
19.06.15

Arkiv 15/015
415-1714-6.1

OPPSUMMERING ETTER FELLES MØTE FOR KONTROLLKOMITEEN OG
KONTROLLUTVALGENE I VÆRNESREGIONEN
Sted:
Dato:

Stjørdal rådhus, møterom NAV
12. juni 2015, kl. 10:00-15:00

Fra kontrollkomiteen og kontrollutvalgene var følgende personer tilstede:
Fra Stjørdal: Alf Kaspersen, Håvard Steen Moa, Elin Helene Friheim, Inger Johanne
Overvik Uthus og Espen Teigen
Fra Frosta:
Jens Hagerup og Kari Berge
Fra Malvik: Per Walseth
Fra Meråker: Bjørn Magnus Madslangrud og Eva Lien
Fra Selbu:
Arnstein Trøite og Marit Stokke
Fra Tydal:
Toralf Øverås, Astrid Jensen og Kari Slungård

Ellers møtte
Arne Henrik Ulvin, Stjørdal Politikammer (sak 19/15)
Sidsel Storvik Nilsen, Stjørdal kommune (sak 21/15)
Roar Vikvang, NAV Værnes (sak 20/15)
Petter Olden, NAV Værnes (sak 20/15)
Sissel Overvik Holmberg, Stjørdal kommune (sak 22/15)
Kristin Hognestad, Stjørdal kommune (sak 23/15)
Gunbjørg Furunes Baar, Stjørdal kommune (sak 24/15)
Gunn Havdal, Stjørdal kommune (sak 25/15)
Ragnhild Wesche Kvål, Selbu kommune (sak 26/15)
Arvid Hanssen, KonSek Trøndelag IKS
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS
Marit Aursjø, KomRev Trøndelag IKS
Marit Ingunn Holmvik, KomRev Trøndelag IKS
Marte Bjørnelv, Holmvik, KomRev Trøndelag IKS
Mali Kristin H. Østerås, KomRev Trøndelag IKS
Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS

Bakgrunn for samlingen
Det har i lengre tid vært et ønske om at kontroll og tilsynsarbeidet i Værnesregionen blir
koordinert. Kontrollkomiteen i Stjørdal har derfor de 3 siste år invitert kontrollutvalgene i de
samarbeidende kommunene til felles orienteringer knyttet til områder der Stjørdal kommune
er vertskommune. Dette legger til rette for en effektiv utnyttelse av administrasjonens
ressurser, samtidig sikrer en at kontrollutvalgene i samarbeidende kommuner får den samme
informasjon.
Kostnadsutviklingen innenfor spesialundervisning og barnevern har over tid vært
urovekkende. Regionrådet avga i sitt desember møte en tilrådning til kontrollkomiteen om å
gjennomføre forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten.
På denne bakgrunn var temaet for denne samlingen det barne- og familierettede arbeid i
Værnesregionen. Orienteringsprogrammet for samlingen var omfattende - men målrettet for å
gi svar på hvilke utfordringer en har og hvor disse er, samt nødvendige tiltak.
Program for samlingen
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

Orientering fra Politiet
Orientering fra administrasjonen vedrørende sosialtjenesten
Orientering fra helsestasjon(ene)
Orientering fra enhet barn og ungdom
Lunsj
Orientering fra administrasjonen vedrørende PPT/spesialundervisning
Orientering fra administrasjonen vedrørende barnevern
Orientering fra administrasjonen vedrørende utkast til "VR modellen for barn
og unge"
Orientering fra administrasjonen vedrørende VR strukturen med fagråd og
forvaltningskontor, samt om vurderinger sett fra skole og barnehager
Kaffe og diskusjon

Kontrollkomiteen i Stjørdal behandlet i etterkant bl.a. sak vedrørende bestilling av
forvaltningsrevisjon knyttet til barnevern/barn- og familierettet arbeid - med utgangspunkt i
de fremkomne opplysninger.
Kontrollkomiteen gjorde for øvrig følgende vedtak:
1. «Kontrollkomiteen registrerer at det er igangsatt et omfattende utviklings- og
forbedringsarbeid og avventer situasjonen før det eventuelt iverksettes
forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollkomiteen ber om nye orienteringer om 1 år.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer møte.
4. Kontrollkomiteens vedtak oversendes kontrollutvalgene i de samarbeidende
kommunene, med kopi til regionrådet.»

Oppsummering og sammenstilling av de gitte orienteringer
Barneverntjenesten tilkjennega i likhet med de øvrige innledere en bevissthet om hva
tjenesten selv kan og bør gjøre for å videreutvikle og forbedre det arbeid som gjøres. Slik en
oppfattet det var det en samstemmighet om at utfordringene må møtes med bedre arbeid på
systemnivå. Det må også formuleres klare målsettinger, som vil innebære krav om bedre
sektorovergripende samarbeid og koordinering.
Slik en oppfattet det var det også enighet om at det må utarbeides felles og enhetlige
retningslinjer for utløsning/tildeling av kommunale ytelser/tjenester. I dette ligger det også et
behov for en gjennomgang av hvor ansvar og myndighet er plassert. Dette gjelder både
oppover og nedover i linjen, men også på tvers av sektorgrensene. Aktørene må forpliktes i
større grad enn i dag.
Nedenstående figur ble benyttet for å illustrere de ulike tiltakenes plass i behovspyramiden:

Det ble redegjort for at barnevernet har og må ha ansvaret i situasjoner hvor tvangstiltak etter
barnevernsloven skal vurderes. De ulike aktørene vil i varierende grad virke på lavere nivå i
behovspyramiden, og det ble understreket at fokuset i langt større grad må rettes mot de
forebyggende og korrigerende tiltak (trinn 1 og 2). Dette for å motvirke behovet for langt mer
kostbare barnevernstiltak i senere fase.
Det er viktig å være oppmerksom på at det er straffbart å unnlate å gripe inn når et barn er i en
prekær situasjon (omsorgssvikt, mobbing mv.)
De presentasjonene som ble benyttet i forbindelse med de enkelte orienteringer følger som
vedlegg. For ytterligere informasjon vises det til disse.

Oppsummering
Det overgripende spørsmål synes derfor å være; skal vi rigge kommunene for
omsorgsovertakelser, eller skal vi rigge kommunene slik at flest mulig av disse sakene kan
unngås. På denne bakgrunn bør enhver stille seg spørsmålene:
• Hvilke målsettinger arbeider min kommune etter mht. det barne- og familierettede
arbeid.
• I hvilken grad er min kommune rigget for å forebygge og for å korrigere en skjev
utvikling hos barn og unge - slik at antallet saker hvor barnevernet må kobles inn kan
reduseres.
Felles og enhetlige retningslinjer for utløsning/tildeling av kommunale ytelser/tjenester,
herunder ansvarsavklaringer vil kunne bidra til økt likebehandling, bedre koordinerte tjenester
og forbedret kostnadskontroll. Systemrettet arbeid bør opprioriteres. Dette utviklingsarbeidet
vil for øvrig også ha betydning for bruken av spesialundervisning mv.
Innlederne signaliserte tydelig at en har fokus på endrings- og utviklingsbehovet. Tiltak og
endringer som krever politiske prioriteringer må - og vil etter det en forstår - bli lagt fram for
politisk behandling fortløpende.

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomiteen

SAKSPROTOKOLL
SAK 007/15
FORVALTNINGSREVISJON VEDRØRENDE
BARNEVERNSTJENESTEN
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
06.03.15
Paul Stenstuen

Saksnr.
007/15

Arkiv
415-1714-5.5

Kontrollkomiteens vedtak
1. Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten gis 1.
prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den pågående
selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat for å
bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen barnevern - innenfor rammen av forsvarlige tjenester overfor
befolkningen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten gis 1.
prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den pågående
selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat for å
bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.
Kontrollkomiteens behandling
Forslag i møte
1. Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten gis 1.
prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den pågående
selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat for å
bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen barnevern - innenfor rammen av forsvarlige tjenester overfor
befolkningen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Plan for forvaltningsrevisjon endres slik at prosjekt vedrørende barnverntjenesten gis 1.
prioritet. Øvrige prosjekter rykker tilsvarende ned. Det forutsettes at den pågående
selskapskontroll vedrørende FIDES AS fortsetter som tidligere bestilt.
2. Barneverntjenesten sees i sammenheng med kommunenes øvrige virkemiddelapparat for å
bistå barn og familier.
3. Formålet med prosjektet vil være å peke på mulige tiltak for å snu eller å bremse
kostnadsutviklingen innen barnevern - innenfor rammen av forsvarlige tjenester overfor
befolkningen.
4. Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide forslag til bestilling så raskt som mulig.
5. Kontrollkomiteens vedtak oversendes regionrådet til orientering.
Vedlegg
1. Tilrådning om gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Værnesregionen
barnevernstjeneste, Regionrådet i Værnesregionen
2. Samarbeid om kontroll og tilsyn i Værnesregionen, KomSek Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 40/14
2. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med forskrifter
3. Forskrift om revisjon
4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollkomiteen behandlet sak 40/14 «Forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens
hjelpetjenester med selskapskontroll mht. Fides AS» i møte den 09.12.14. Kontrollkomiteen
ba også sekretær rette en henvendelse til KonSek Midt-Norge IKS mht. et mulig samarbeid
om forvaltningsrevisjon med tema PPT/spesialundervisning, se vedlegg 2.
Regionrådet i Værnesregionen gjorde i sitt møte den 10.12.14 bl.a. slik vedtak: «Regionrådet
tilråder at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av Barneverntjenesten i Værnesregionen», se
vedlegg 1.
Regionrådet hadde barnevern som særskilt tema i sitt møte den 25.02.15. Det ble i den
forbindelse gitt orienteringer fra fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag, samt fra
barneverntjenesten.
Det ble fra fylkesmennene gitt uttrykk for fylkesmannsperspektivet mht. barneverntjenesten
og det ble, slik en oppfattet det, presisert at flere av de spørsmål eierne av tjenesten stiller
ligger innenfor den kommunale skjønnsutøvelse og autonomi. Disse spørsmålene må derfor
besvares av eierne selv. I forbindelse med orienteringene fremkom bl.a. at det kan være
fylkesvise forskjeller i virkemiddelbruken.
Det ble videre i møte gitt uttrykk for et ønske om en kritisk gjennomgang av kostnadsbruken i
tjenesten, og for at kostnadsutviklingen må bremses og aller helst snus.

Vurdering
En vil på denne bakgrunn tilrå kontrollkomiteen å gi en gjennomgang av barneverntjenesten
høy prioritet.
Spørsmål som ligger innenfor den kommunale skjønnsutøvelse og autonomi vil, slik en har
oppfattet det, ikke bli besvart av fylkesmannens gjennomgang. Det skulle derfor ikke være
risiko for dobbeltarbeid her.
Prosjektet bør også gi en beskrivelse av tjenesten, herunder innfrielsesgrad av lovpålagte krav.
Prosjektet krever et tett samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene for kommunene som
deltar i samarbeidet om barnevern, jf. forslaget til vedtak pkt. 2. De øvrige kontrollutvalgene
må i så fall treffe et vedtak som gir et tilstrekkelig mandat til gjennomføring av prosjektet.
Dette vil en eventuelt kunne komme tilbake til i forbindelse med en konkret bestilling.

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite
SAK 018/16
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE
BARNEVERNTJENESTEN
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
018/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Barneverntjenesten er anmodet om å gi sin vurdering av situasjonen og om veien videre.
Viktige momenter her vil være suksesskriteriene.
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Bakgrunnen for denne saken er den kritiske omtalen barneverntjenesten har fått den senere
tid.
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite
SAK 019/16
ORIENTERING FRA POLITIET
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
019/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Politiet er anmodet om å gi sin vurdering av situasjonen og om samarbeidet med
tiltaksapparatet i kommunen/kommunene i Værnesregionen
Orienteringen vil bli gitt i møte.
Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16
Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 020/16
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE "VR
MODELLEN FOR BARN OG UNGE"
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
020/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra administrasjonen vedrørende "VR
modellen for barn og unge". Hvordan kan modellen bidra til den felles måloppnåelse og hva
vil være de viktigste suksesskriteriene for god måloppnåelse
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 021/16
ORIENTERING FRA ENHET BARN OG UNGDOM
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
021/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra enhet barn og ungdom. Hvordan kan
enheten bidra til at kritiske situasjoner for barn og ungdom avdekkes og forebygges, og hva
vil være de viktigste suksesskriteriene for god måloppnåelse
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 022/16
ORIENTERING FRA HELSESTASJONENE
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
022/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra helsestasjonene. Hvordan kan
helsestasjonene bidra til å avdekke og å forebygge kritiske situasjoner for barn og ungdom, og
hva vil være de viktigste suksesskriteriene for god måloppnåelse.
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 023/16
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONS VEDRØRENDE
PPT/SPESIALUNDERVISNING
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
023/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra administrasjonen vedrørende
PPT/spesialundervisning knyttet til:
• Situasjonsbeskrivelse. Hva skjuler det seg bak tallene for spesialundervisning.
• Hvordan kan enheten bidra til at kritiske situasjoner for barn og ungdom avdekkes og
forebygges, og hva vil være de viktigste suksesskriteriene for god måloppnåelse
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 024/16
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONS VEDRØRENDE
SOSIALTJENESTEN
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
024/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra administrasjonen vedrørende
sosialtjenesten. Hvordan kan Sosialtjenesten bidra til at kritiske situasjoner for barn og
ungdom avdekkes og forebygges, og hva vil være de viktigste suksesskriteriene for god
måloppnåelse
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 025/16
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONS VEDRØRENDE
SAMHANDLING, KOORDINERING OG INFORMASJONSFLYT
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
025/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Kontrollkomiteen har anmodet om en orientering fra administrasjonen vedrørende
samhandling, koordinering og informasjonsflyt som en oppsummering fra administrasjonen.
Hva vil være de viktigste suksesskriteriene for god måloppnåelse
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE
Kontrollkomite

SAK 026/16
OPPSUMMERING
Saksgang
Kontrollkomiteen

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
026/16

Arkiv
415-1714-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollkomiteen ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer dagen og
kontrollkomiteens inntrykk.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollkomiteens sak 27/15
2. Notat - Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
3. Kontrollkomiteens sak 7/15
4. Regionrådet i Værnesregionen 10.12.14, Tilrådning om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon av Værnesregionen barneverntjeneste
5. Kontrollkomiteens sak 40/14
6. RSK 001
7. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
8. Forskrift om revisjon
9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av orienteringene til kontrollutvalgene den 12.06.15.
Situasjonen mht. barneverntjenesten kan gi grunn til bekymring. Det vises her til sak 17/16.
Det er lagt opp til et omfattende orienteringsprogram fra administrasjonen for å gi
kontrollkomiteen og kontrollutvalgene et best mulig informasjonsgrunnlag for å fatte
beslutning om en eventuell forvaltningsrevisjon mht. barnevern – barn og familierettet arbeid.

Vurdering
Det vises også til sakene 17-25/16, hvor det samlede formål vil være å belyse et eventuelt
behov for forvaltningsrevisjon innenfor barnevern - barn og familierettet arbeid.

Det legges opp til at kontrollkomiteen diskuterer sine inntrykk med de øvrige kontrollutvalg i
Værnesregionen.

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

STJØRDAL KOMMUNE

Kontrollkomiteen

SAK 027/16
REFERATSAKER
Saksgang
Kontrollkomiteen

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat

Steinkjer 09.09.16

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

Møtedato Saksbehandler
16.09.16
Paul Stenstuen

Saksnr.
027/16

Arkiv
415-1714-5.3

