Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune
Arkivsak:

Møtedato/tid:

11.06.2021 kl. 09:00

Møtested:

Teams

Møtet avvikles som et fjernmøte og for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Møtelenke vil bli publisert på Konsek.no.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 04.06.2021

Inger Johanne Uthus (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
20/21
21/21
22/21
23/21
24/21

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra kommunedirektøren
Orientering fra kommunedirektøren vedrørende smitteverntiltakene ved Lånke
skole
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
11.06.2021

Saknr
20/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/207 - 1
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til referatet fra samtalen med Oddvar Nergård og ber sekretær
forberede sak om bestilling til revisor til neste møte.
2. Kontrollutvalget tar referatet vedrørende planene om besøk til foreløpig orientering.

Vedlegg
Referat fra samtale med Oddvar Nergård
Ikke vedlagt
Kontrollutvalgets besøk høsten 2021. (vil bli referert i møtet)
1.

Notat
Fra:
Paul Ivar Stenstuen (paul.ivar.stenstuen@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

04.06.2021
20/439-6

Referat fra samtale med Oddvar Nergård
Tid:
Tilstede:

11.05.21 kl. 08:30-09:50
Oddvar Nergård, Inger Johanne Uthus og Paul Stenstuen

Agenda
Henvendelsen til kontrollutvalget.
Oddvar Nergård startet med å redegjøre for hans opplevelser med Stjørdal kommune som
arbeidsgiver. Han ga videre uttrykk for at:

«Jeg må drive ulovlig, altså under det lærernormen sier om han skal drive innen det
budsjettet som foreligger nå. Kommunestyret har vedtatt en ressursfordelingsmodell som sier
at Hegra barneskole skal ha 154% ledelsesressurs. Som rektor har jeg 100% stilling, men
har i alle år måttet lagt inn de resterende ledelsesressursene i undervisning for å kunne gi
det minimum av undervisning som loven krever. Det betyr at jeg i alle år har arbeidet langt ut
over det jeg lønnes for.
Det sies i alle sammenhenger at «lærernormen» skal oppfylles, og da virker det som at alt er
greit. Det er viktig å merke seg at det er den såkalte lærernormen som er
minimumsressursen - og ikke mer enn det. Får vi innfridd den, så ligger vi akkurat i
vannskorpa av det lovlige! Dette er ikke luksus - den minste krusning i vannflata får oss til å
gå under! Men ikke en gang dette greier vi å innfri i Stjørdal med dagens budsjett. Om
Stjørdal skulle brukt like mye penger pr. elev som landsgjennomsnittet, måtte vi tilført
budsjettet 33,5 mill sett i forhold til inneværende år. For neste år må det plusses på
ytterligere 17,5 mill for å nå minimum.
Når det gjelder årsrapporten, så er den det dokumentet som tar temperaturen på
organisasjonen og den enkelte enhet. Dette er dokumentet som er grunnlagsdokumentet for
kommunens samlede årsmelding som kommunaldirektøren skriver. Jeg mener at
årsmeldingene fra de enkelte enhetene skal være tilgjengelig også for de politikerne som
ønsker å lese den, og det skal ikke være et dokument som kan endres eller sensureres av
andre. Når dokumentet er ferdigstilt fra enheten, skal det ikke være mulig å gjøre endringer i
det av andre. Språkvasking, skrivefeil og kommafeil får stå for den som har skrevet
dokumentet og ikke bli unnskyldninger for at en kan inn og endre på det. Det må være
takhøyde for en ærlig og oppriktig tilbakemelding til skoleeier om tilstanden ved den enkelte
skole. Dette er også informasjon som er viktig for innbyggerne. Rapporteringen fra rektorene
har derfor stor arkivverdi.
Rektor har delegert beslutningsmyndighet og det er rektor som fatter vedtak om
spesialundervisning. De fleste vedtakene i dag skyldes sammensatte alvorlige diagnoser.
Når sakkyndige uttalelser kommer fra PPT gjennom året, har ikke skolen nødvendige
ressurser å stille til disposisjon og det finnes ingen økonomisk buffer i kommunen for å kunne
sette inn tiltak inn mot disse elevene gjennom året. Som rektor blir da valget å skrive et
enkeltvedtak på spesialundervisning og late som eleven får dette – og samtidig håpe at det

ikke blir oppdaget av foreldrene, eller å la være å skrive vedtaket og håpe at foreldrene ikke
etterlyser det, eller å fatte et vedtak som sier at det ikke er økonomi til å gjennomføre dette.
Alt dette er ulovlig, og ifølge statsforvalteren er det rektor som blir stående ansvarlig, selv om
jeg ikke har fått de verktøyene jeg behøver for å kunne gjøre jobben. Et klart valg mellom
pest og pest.»
Har noen spurt deg om hvilket belegg du mener å ha for dine påstander om at det ikke er økonomisk
rom for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning gjennom skoleåret?

Svar: Så langt har ingen spurt om dette.
Du opplyser at rektor har delegert beslutningsmyndighet og at det er rektor som fatter vedtak
om spesialundervisning. På hvilken basis fattes det oftest vedtak?
Svar: De fleste vedtakene skyldes sammensatte alvorlige utfordringer. Jeg opplever
imidlertid press mht. å legge økonomiske rammer til grunn for saksbehandlingen.
Rapporteringen fanger heller ikke opp i hvilken grad elevene får det er fattet vedtak om.
Oddvar Nergård avsluttet med å si at han ønsket størst mulig grad av åpenhet om
referatet/saken.

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver

Orientering fra kommunedirektøren
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
11.06.2021

Saknr
21/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/118 - 10
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har bedt om en orientering fra kommunedirektøren om den fremtidige
organisering og tilrettelegging av arbeidet rettet mot barn, unge og familier. Det er særlig
planer om tiltak og det praktiske arbeid kontrollutvalget ønsker informasjon om.
Kontrollutvalget har også bedt om en oppdatering om Vi2030.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende smitteverntiltakene
ved Lånke skole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
11.06.2021

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/118 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering vedrørende
smittevernstiltakene ved Lånke skole - hvordan var og hvordan de nå er.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Saknr
22/21

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
11.06.2021

Saknr
23/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/207 - 2
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet til et
tema tatt opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/207 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
11.06.2021

Saknr
24/21

