Kontrollutvalgets besøk ved PPT, Barneverntjenesten og Halsen
ungdomsskole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
35/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
20/332 - 2
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget takker for å ha blitt godt mottatt.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et notat som tar utgangspunkt i
kontrollutvalgets inntrykk etter besøkene.
3. Notatet legges fram for godkjenning i førstkommende møte.

Vedlegg
Program for kontrollutvalgets besøk den 29.10.21
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har besluttet å avlegge PPT, Barneverntjenesten og Halsen ungdomsskole
et besøk den 29.10.21. I samråd med kontrollutvalgets leder er det utarbeidet program og
tidsplan for besøkene. Dette er oversendt administrasjonen, se vedlegg.
Program og tidsplan for besøkene
1. Ledelsen ved PPT
2. Separat samtale med tillitsvalgte
3. Ledelsen ved Barneverntjenesten
4. Separat samtale med tillitsvalgte
5. Lunsj
6. Ledelsen ved Halsen ungdomsskole
7. Separat samtale med tillitsvalgte
8. Kontrollutvalget oppsummerer

09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-15:00

Orientering fra ledelsen ved PPT vedrørende:
· Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
· Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
· Oppvekstreformen
· Er enheten ajour med saksbehandling/vedtak
· Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette
·
·

drifts- og kvalitetsmessige effekter?
Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
Hvordan samarbeides det med skole /barnehage

Orientering fra ledelsen ved Barneverntjenesten
· Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
· Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
· Oppvekstreformen
· Fristoverholdelse og status mht. saksbehandlingen
· Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette
·
·
·
·
·

drifts- og kvalitetsmessige effekter?
Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
Antall saker til fylkesnemda - med og uten medhold
Hvordan samarbeides det med statlige myndigheter
Hvordan samarbeides det med støtteapparatet – og da spesielt PPT
Hvordan samarbeides det med andre faginstanser og administrasjonen forøvrig

Orientering fra ledelsen ved Halsen ungdomsskole
· Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
· Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
· Oppvekstreformen
· Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette
·
·
·
·
·

drifts- og kvalitetsmessige effekter?
Hvor mange elever har utfordringer i forhold til undervisningen.
Hvordan jobbes det tilpasning av undervisningen til den enkelte behov, og hva er
årsaken i de tilfellene en ikke lykkes med dette?
Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
Hvordan samarbeides det med PPT /barnevern
Hvordan samarbeides det med andre faginstanser og administrasjonen forøvrig

Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre de tillitsvalgtes oppfatninger om vil være
de samme for alle enhetene:
· Arbeidsmiljø
· Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette?
· Kurs, kompetanseutvikling og kompetanseplaner
Det legges opp til at besøkene ved PPT, Barneverntjenesten samt lunsj skjer på rådhuset.
Deretter forflytter kontrollutvalget seg til Halsen ungdomsskole.
Det legges videre opp til at kontrollutvalget oppsummerer sine inntrykk i etterkant av
besøkene.
Vurdering
Det er naturlig at det blir utarbeidet et notat med utgangspunkt i kontrollutvalgets
oppsummering.

