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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.

