Møteinnkalling
Kontrollutvalget Hobøl

Møtested:
Tidspunkt:

Hobøl kommune, møterom 1
26.01.2016 kl. 15:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Hobøl, 19.01.16
Aksel Reeno Simenstad
Leder
(sign.)
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
3
6155/2016
510/138
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.2015
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.2015 godkjennes
Rakkestad, 13.01.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.2015

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.2015 legges frem for godkjenning.
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Utvalgssaksnr.
16/1

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
7
6268/2016
510/138
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Utvalgssaksnr.
16/2

Orienteringssak - Budsjett 2016, Hobøl kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Rådmanns redegjørelse for budsjett 2016, tas til orientering
Rakkestad, 13.01.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Budsjett 2016
Saksopplysninger
I tråd med tidligere praksis inviteres Rådmann for å gi kontrollutvalget en orientering om
årets budsjett.
Vurdering
Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig
informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeide. Sekretariatet anbefaler
at informasjonen fra rådmann tas til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
2
5387/2016
510/138
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Utvalgssaksnr.
16/3

Oppfølging av rapport om "Tjenesteutøvelse i barnevernet" Hobøl kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet» Hobøl kommune, tas til
orientering.
Rakkestad, 12.01.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
På bakgrunn av vedtak i sak 14/24 i kontrollutvalget i Hobøl og sak 14/72 i kommunestyret i
Hobøl, ble forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet» med sine 7
anbefalinger vedtatt.
Kontrollutvalget skal jamfør Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12
påse at vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden melde til
kommunestyret hvordan rapportens merknader har blitt fulgt opp av administrasjonen.
Videre skal utvalget vurdere om rapportens anbefalinger anses fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.

Vedlegg


Oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet» Hobøl kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)


Forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet» Hobøl kommune

Saksopplysninger
Utgangspunktet for oppfølgingen og vurderingen om de vedtatte anbefalingene er oppfylt,
baseres på kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak i sak 14/72 heter det:
«1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Tjenesteutøvelse i barnevernet tas til etterretning.
2. De 7 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. Det rapporteres
fortløpende til hovedutvalg for oppvekst og omsorg for løsninger.»
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Revisor konkluderer i sin rapport med at alle anbefalinger er fulgt opp, men peker allikevel
på at det gjenstår noe arbeid, spesielt i forbindelse med tilbakemeldinger fra foreldre og
barn.

Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport. Videre vurderer
sekretariatet at administrasjonen enten har fulgt opp, eller er i ferd med å følge opp,
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, jfr. revisjonens oppfølgingsrapport.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering.
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OPPFØLGING
AV
RAPPORT
OM

” Tjenesteutøvelsei barnevernet”
Hobøl kommune
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1

1

BAKGRUNN

1.1

Innledning

Oppfølging av rapport om ”Tjenesteutøvelse i barnevernet” i Hobøl kommune kommer som
følge av vedtak 14/24 i kontrollutvalget og vedtak 14/72 i kommunestyret.
I vedtak 14/24 fra kontrollutvalget heter det:
”1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Tjenesteutøvelse i barnevernet” tas til etterretning
2. De 7 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas”
I vedtak 14/72 fra kommunestyret heter det:
”1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet “Tjenesteutøvelse i barnevernet” tas til etterretning.
2. De 7 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. Det rapporteres
fortløpende til hovedutvalg for oppvekst og omsorg for løsninger.”
Revisjonen takker kommunens ansatte for godt samarbeid i prosjektgjennomføringen.

1.2

Hjemmel for oppfølging

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12
om ”Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter” sier følgende:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til
behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.”

1.3

Formål og problemstilling

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Tjenesteutøvelse
i barnevernet”.
Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av
rapporten iverksatt?

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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2

2

OPPFØLGINGSKRITERIER

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 14/72. Det vil være
anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for
oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens
anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1).
Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende:
Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet et internkontrollsystem som
tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften.
Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide et system for
brukerundersøkelser, og at det gjennomføres brukerundersøkelser i barneverntjenesten.
Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten øker bevisstheten rundt å
konkludere på meldinger, og at slike konklusjoner foreligger i papirform senest syv dager etter
innkommet melding. Revisjonen anbefaler også at barneverntjenesten øker bevisstheten rundt
å gi tilbakemelding til melder og dokumentere tilbakemeldingen i papirform.
Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler at det bør være tydelig dokumentert og datofestet at
man starter en undersøkelse.
Anbefaling nr. 5: Revisjonen anbefaler at det alltid blir laget tiltaksplaner som foreligger
samtidig med vedtak om hjelpetiltak.
Anbefaling nr. 6: Revisjonen anbefaler kommunen å gjøre vurdering på hvorvidt arkivloven
blir overholdt ved kun å benytte elektronisk arkivering via ACOS.
Anbefaling nr. 7: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i
saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.
På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet
kommunestyret sitt vedtak.

3

OPPFØLGING

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen, ved rådmann Bjørn Sjøvold, datert
7.12.2015, brevet ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart revisjonens
oppfølging av vedtatte anbefalinger.

3.1

Vedtatt anbefaling nr. 1

”Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene
i internkontrollforskriften.”
Revisor foretok både intervju med barnevernsleder og barnevernskonsulent for å kontrollere
om hvorvidt Hobøl kommune hadde en administrasjon som utførte oppgaver etter
barnevernsloven. I tillegg foretok revisor en dokumentanalyse av barneverntjenestens
internkontroll. Revisor mottok under intervjuet barneverntjenestens “Intern kontroll-

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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Barneverntjenesten i Hobøl”. Ut i fra sine kontrollhandlinger der internkontrollsystemet ble
sett opp mot internkontrollforskriften, vurderte revisor at det manglet enkelte punkter. Revisor
fant at følgende punkter fra internkontrollforskriften § 4 manglet:
 et system for å samle brukernes tilbakemeldinger for å forbedre barneverntjenesten.
 å skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser,
rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
barnevernlovgivningen,
 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.
Revisor så at internkontrolldokumentet var datert i 2008, og dokumentet sa ikke noe om
tjenestens tiltak for å overholde de ovennevnte punktene.
I 2014 svarte rådmannen: “ Hobøl barneverntjeneste tar kontakt med Aremark for å be om
kopi av deres internkontroll. Denne sjekkes opp mot Hobøls for å få med eventuelle endringer
og oppdateringer.”
I 2015 svarer rådmannen: “Hobøl barneverntjeneste har tatt kontakt med Aremark og fått
deres internkontroll og har innført for Hobøl barneverntjeneste fra desember 2015. Hobøl
barneverntjeneste har hatt tilsyn fra Fylkesmannen sommeren 2015 vedrørende meldinger, og
har i den forbindelse oppdatert meldingsskjemaene m.m.”
Revisor fikk tilsendt “Internkontroll, Hobøl barneverntjeneste, desember 2015”. Revisor har
kontrollert dokumentet, og ser at det nå inneholder de punktene som tidligere manglet. Dette
finner revisor positivt, og vurderer anbefalingen som fulgt opp.

3.2

Vedtatt anbefaling nr. 2

“Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide et system for brukerundersøkelser, og
at det gjennomføres brukerundersøkelser i barneverntjenesten.”
Revisor så ved utarbeidelsen av sin rapport i 2014 at barneverntjenesten i Hobøl hadde
registrert i KOSTRA at de ikke hadde et system for brukerundersøkelser og at de ikke hadde
benyttet brukerundersøkelser de siste år. Revisor fikk videre opplyst at kommunen hadde en
plan for å sende ut ny brukerundersøkelse i 2014. Videre ble det også sagt at det ble gitt
mange gode tilbakemeldinger muntlig, men at disse ikke ble skriftliggjort.
I 2014 svarte rådmannen: “ Kommunen har et system for brukerundersøkelser som skal
benyttes i alle tjenester. Iflg. årshjulet skulle brukerundersøkelser foretas i februar/mars 2014.
Antar dette er utsatt på grunn av omorganisering i kommunen. Barneverntjenesten sjekker
dette med rådmannen. Barneverntjenesten har opprettet et manuelt system som revisjonen
anbefalte for tilbakemeldinger fra brukere.”
I 2015 svarer rådmannen: “ Barneverntjenesten følger kommunens intervaller for
medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser. I forbindelse med omorganiseringen i
kommunen ble dette utsatt, men forventes gjennomført i løpet av 2016. Barnverntjenesten har
fulgt rådet fra revisjonen om å lage et system for positive tilbakemeldinger fra barn og deres
familier, som er tatt i bruk.”
Revisjonen har ved denne oppfølgingsrapporten ikke gjort nye kontrollhandlinger, og revisor
har derfor ikke kontrollert systemet for tilbakemeldinger fra barn og deres familier.
Kommunen sier i sitt svar at det er et system for positive tilbakemeldinger. Revisor vil her
påpeke at alle tilbakemeldinger fra barn og deres familier, både positive og negative, bør være
gjenstand for vurdering og eventuell forårsake en vurdering om endring eller forbedring av
barneverntjenesten. Revisor vurderer at anbefalingen er arbeidet med.
Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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3.3

Vedtatt anbefaling nr. 3

“Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten øker bevisstheten rundt å konkludere på
meldinger, og at slike konklusjoner foreligger i papirform senest syv dager etter innkommet
melding. Revisjonen anbefaler også at barneverntjenesten øker bevisstheten rundt å gi
tilbakemelding til melder og dokumentere tilbakemeldingen i papirform.”
Da revisor foretok kontrollhandlinger i form av mappegjennomgang av tilfeldig utvalgte
mapper, fant revisor at det i 6 av mappene ikke forelå konklusjoner på meldinger. I
verifiseringsmøtet fikk revisor opplyst at ACOS er til hinder for at det kan bli skrevet ut
dokumentasjon angående tilbakemeldinger og konklusjoner. Tjenesten sier selv at de
konkluderer og dokumenterer på alle meldinger, men at de kan øke bevisstheten rundt
ordlyden i dokumentasjonen da det kan komme inn nye opplysninger i en sak uten at det
nødvendigvis er en ny bekymringsmelding. Revisor vurderte det som praktisk å gi melder en
tilbakemelding uavhengig av innhold. Revisor vurderte også at det kunne være vanskelig for
tjenesten å holde oversikt over hvilke meldinger som fører til undersøkelser eller tiltak, eller
ikke. Revisor vurderte at tjenesten hadde en utfordring ved at det ikke ble dokumentert og
datofestet i papirform i prosessen fra en melding kom inn til den var konkludert, og fra en
undersøkelse var igangsatt til den var avsluttet. Revisjonen anbefalte at barneverntjenesten
økte bevisstheten rundt å konkludere på meldinger og dokumentere slike konklusjoner i
papirform innen syv dager etter innkommet melding. Revisor fant også ved sin
mappegjennomgang at få av meldingene hadde tilbakemelding til melder. Det ble sagt i
verifiseringsmøtet at noe av dette liger i ACOS. Noe av bakgrunnen for å gi tilbakemelding til
melder var å sikre at det enkelte barn ble fulgt opp. Revisjonen anbefalte derfor at
barneverntjenesten økte sin bevissthet rundt å gi tilbakemelding til melder og å dokumentere
tilbakemeldingen i papirform.
I 2014 svarte rådmannen: “ Barneverntjenesten konkluderes alle meldinger i henhold til lov
om barneverntjenester, men har nå i tillegg til dataprogrammet ACOS laget egne maler for at
konklusjon på meldinger også kommer i ut i papirform. Barneverntjenesten har i dag
fagprogrammet ACOS barnevern, hvor meldinger må konkluderes innen fristen for å komme
videre i programmet. Konklusjon på meldinger må også besvares der. Det samme gjelder
tilbakemelding til melder. Barneverntjenesten har laget nye maler da ACOS barnevern ikke
har printmulighet på meldingsbildet.”
I 2015 svarer rådmannen: “Barneverntjenesten har laget/revidert skjema i papirform for
konkusjon av melding, tilbakemelding til melder m.fl. Det vises til at barneverntjenesten alltid
må legge inn datoer i ACOS barnevernprogram for å få registrert meldinger og nye saker, men
det er elektronisk. Statistikk/rapporteringer til SSB og Fylkesmannen skjer elektronisk med
disse dataene.”
Revisor mottok kopi av papirversjonen av “Konklusjon av melding” fra barneverntjenesten i
Hobøl. Revisor har ikke foretatt noen nærmere ekstern kontroll på utfyllingen av denne
papirversjonen, men revisor ser at barneverntjenesten er seg bevisst sine egne maler, og
vurderer dette som positivt. Revisjonen vurderer anbefalingen som fulgt opp.

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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3.4

Vedtatt anbefaling nr. 4

“Revisjonen anbefaler at det bør være tydelig dokumentert og datofestet at man starter en
undersøkelse.”
Revisor vurderte ut i fra sine kontrollhandlinger som mappegjennomgang og intervju at
barneverntjenesten ikke dokumenterte og datofestet i papirform prosessen fra en melding kom
inn til den var konkludert, og fra en undersøkelse var igangsatt til den var avsluttet.
Revisjonen anbefalte derfor at det burde være tydelig dokumentert og datofestet at man startet
en undersøkelse.
I 2014 svarte rådmannen: “Fagprogrammet Acos er laget slik at det alltid må registreres dato
for undersøkelsens start. Uten dato, kommer en ikke videre i programmet. Barneverntjenesten
har nå i tillegg laget et nytt dokument i papirform som også vil vise dato for
undersøkelsesstart.
I 2015 svarer rådmannen: ”Barneverntjenesten har laget skjema i papirform for datofesting av
start på undersøkelse. Det vises til at barnverntjenesten alltid må legge inn datoer i ACOS
barnevernprogram for å registrere undersøkelser, men at disse er elektronisk.
Statistikk/rapporteringer SSB og Fylkesmannen skjer elektronisk med disse dataene.”
Revisor ser at barneverntjenesten har laget et skjema i papirform som datofester tidspunkt for
undersøkelser. Dette finner revisor positivt, og vurderer at anbefalingen er fulgt opp.

3.5

Vedtatt anbefaling nr. 5

“Revisjonen anbefaler at det alltid blir laget tiltaksplaner som foreligger samtidig med vedtak
om hjelpetiltak.”
Revisor skrev i sin rapport at det ifølge lovverket skulle bli utarbeidet tiltaksplaner samtidig
som vedtak om hjelpetiltak forelå, og tiltaksplanene skulle endres dersom barnets behov tilsa
det. Revisor fant ved sin mappegjennomgang at det var flere meldinger og flere vedtak som
ikke var nok dokumentert.
I 2014 svarte rådmannen: “ Barneverntjenesten ser det som viktig at tiltaksplaner foreligger
samtidig med vedtak om hjelpetiltak. Det vises til avviksmeldinger når det ikke er kapasitet til
å overholde alle frister.”
I 2015 svarer rådmannen: “Barneverntjenesten lager alltid tiltaksplaner samtidig med vedtak
om hjelpetiltak, men i unntakstilfeller f.eks i akuttsaker eller ved stort sykefravær, har dette
tatt noe tid. Barneverntjenesten viser til rapporteringer om sykdomsfravær, noe ekstern innleie
fra private og avviksmelding
Revisor har mottatt “Skjema for avvik i barneverntjenesten i Hobøl”, og ser at skjemaet
inneholder følgende punkter som kan være gjenstand for fristoverskridelse:
 meldingsavklaring,
 undersøkelser,
 manglende tiltaksplan,
 manglende tiltak/lavterskeltiltak i kommunen,
 manglende evaluering av tiltaksplan,
 fysisk tilrettelegging av lokaler, manglende møterom, manglende samværsrom
 manglende bemanning i forhold til antall saker
 ikke tid til faglig fordypning,
 ikke tilfredsstillende arbeidsverktøy (data)
 sikkerhetsvurdering: alarm mangler/virker ikke, politibistand, kan ikke bistå
hjemmebesøk, på kontoret,
 annet
Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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Det er så kolonner for å skrive dato og årsak til avviket. Det står videre at skjemaet skal
leveres nærmeste leder.
Revisor vurderer at skjemaet omhandler de områdene hvor det kan forekomme avvik i
barneverntjenesten, og at skjemaet gir et godt bilde av når avviket skjedde og grunnen for
dette. Samtidig sier kommunen i sitt svar at de er seg bevisst når det har skjedd avvik og
grunnlaget for det. Dette vurderer revisor som positivt. Revisor har ikke gjort ytterligere
eksterne kontroller. Revisor vurderer anbefalingen som fulgt opp.

3.6

Vedtatt anbefaling nr. 6

“Revisjonen anbefaler kommunen å gjøre vurdering på hvorvidt arkivloven blir overholdt ved
kun å benytte elektronisk arkivering via ACOS.”
Revisor skrev i sin rapport at revisjonen har erfart i andre kommuner at mange dokumenter
har forsvunnet ved konvertering fra BV-PRO til ACOS. Dette ble også nevnt som utfordring i
oppstartsintervjuet i Hobøl kommune. Dette betød at alle dokumenter som er
informasjonskilder kunne således stå i fare for ikke å være trygget for samtid og ettertid.
ACOS var et midlertidig godkjent elektronisk arkiv, og kommunen burde derfor gjøre
vurdering på om arkivloven ble overholdt ved kun å benytte elektronisk overvåking via
ACOS. Revisjonen skrev videre at all dokumentasjon som var arkivverdige burde ligge i
papirformat frem til kommunen var sikre på at ACOS fungerte som et fullverdig elektronisk
arkiv. Revisjonen kunne ikke konkludere på om dokumenter som ikke lå i barnets mappe
faktisk var utarbeidet. Det var viktig med tanke på eventuelle oppreisningssaker eller lignende
at nødvendig dokumentasjon forelå. Revisjonen anbefalte derfor kommunen om at den gjorde
vurdering på hvorvidt arkivloven ble overholdt ved kun å benytte elektronisk arkivering via
ACOS.
I 2014 svarte rådmannen: “ Barneverntjenesten er enig i at det elektroniske systemet i dag,
ikke tilfredsstiller arkivloven, med back-up løsninger og lagring av dokumenter som sikrer
alle dokumentene i barnevern for fremtiden.”
I 2015 svarer rådmannen: ”Barneverntjenesten har fortsatt papirarkiv som revisjonen
anbefaler.”
ACOS er nå blitt et fullstendig godkjent elektronisk arkiv. Men revisor vurderer som positivt
at kommunen har vurdert sitt elektroniske arkiv, og at man har kommet frem til at det fortsatt
skal eksistere et papirarkiv. Revisor vurderer anbefalingen som fulgt opp.

3.7

Vedtatt anbefaling nr. 7

“Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.”
I 2015 svarer rådmannen: “Kommunen vil følge opp kommunestyrets vedtak i saken.”
I og med utarbeidelsen av denne oppfølgingsrapporten er anbefalingen fulgt opp.

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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KONKLUSJON

Revisor ser at kommunen har vurdert og arbeidet med de anbefalingene revisjonen ga i sin
rapport i 2014. Dette vurderer revisor som positivt. Allikevel ser revisor at det gjenstår noe
arbeid, spesielt i forhold til tilbakemeldinger fra foreldre og barn. Revisjonen vurderer at alle
anbefaling er fulgt opp.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 05.01.2016

Rita Elnes
Distriktsrevisor

Anne Widnes
Forvaltningsrevisor

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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VEDLEGG
1.

Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om
”Tjenesteutøvelse i barnevernet” i brev av
17.09.2014

2.

Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte
anbefalingene i brev av 7.12.2015.

Oppfølging av rapport om “Tjenesteutøvelse i barnevernet”
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/672
1
4196/2016
515/138
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Utvalgssaksnr.
16/4

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Hobøl kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for
kommunestyret i Hobøl:
 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Hobøl kommune, vedtas
Rakkestad, 11.01.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Hobøl kommune (utkast)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I samsvar med tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir
kontrollutvalget sin årsmelding for 2015
Vurdering
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2015.
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises
forøvrig til utkastet til årsmelding.
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FRA
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2015.
2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf.
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf
kommunelovens § 80).
I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut “Kontrollutvalgsboken” –
Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp forhold som
kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg
er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og
sekretariatet for kontrollutvalget.
3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av
kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møteog talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf.
Kommuneloven § 77).
For 2011-2015 ble følgende valgt (nyvalg i kommunestyret 29.10.2013, sak
15/87):
Navn
Harald Westby

Funksjon
Leder

Navn
Inger Karin Olaisen

Lars Ødeby

Nestleder

Ole Thorvald Riiser

Asmer Helez

Medlem

Sissel Jøssang

Synnøve Wangberg
Ihlebekk
Simen Gjølsjø

Medlem

Åse Brekke

Medlem

Andre Bongard
Martin Veidal

Varamedlem
1.vara for Westby/
Ødeby
2.vara for Westby/
Ødeby
1.vara for de
øvrige
2.vara for de
øvrige
3.vara for de
øvrige
4.vara for de
øvrige
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Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for
perioden 2015-2019:
Navn

Funksjon

Varamedlem for Simenstad

Nr.

Aksel Reeno
Simenstad

Leder

1.vara
2.vara
3.vara
Nr.

Terje Kristian Solberg

Nestleder

Inger Karin Olaisen

Medlem

Simen Gjølsjø
Guri Øiseth
Aase Brekke
Varamedlem for Solberg og
Olaisen
Bjørn Nerdrum
Synnøve W.Ihlebekk
Magne Nord Berg
Helge Paulsen

1.vara
2.vara
3.vara
4.vara

4. OPPLÆRING AV NYTT UTVALG
Nye medlemmer har hatt mulighet til å delta i kommunens politikeropplæring.
I tillegg arrangerte kontrollutvalget egen opplæringsdag for alle
kontrollutvalgene tilknyttet IØKUS IKS.
Her var det ca 50 påmeldte og Hobøl deltok med alle tre medlemmene.
Sekretariatet presenterte sekretariatet og orienterte om
kontrollutvalgsarbeidet.
Indre Østfold kommunerevisjon IKS var innleid for dagen, oppdragsansvarlig
revisor sammen med fagansvarlig revisor for henholdsvis forvaltning og
regnskap, presenterte revisjon og orienterte om revisjonsarbeidet i
kommunene.
Tidligere KU leder i Ski kommune Roar Thun holdt et innlegg og delte sine
erfaringer.
Tidligere KU-leder var til stede i utvalgets første møte for å bidra til en god
overgang mellom nytt og gammelt utvalg.
5. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM
Kontrollutvalget i Hobøl kommune har i 2015 hatt 5 møter og behandlet 27
saker.
Møtene holdes for åpne dører (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 19 og
pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet 08.02.2013).
Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke
møterett, men innkalles av utvalget.
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Anita Rovedal er daglig leder i selskapet.
Hobøl kontrollutvalg vedtar en møteplan for hvert halvår.
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6. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og
kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne
paragrafen:
 TILSYN MED REVISJONEN
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Hobøl kommune.
Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens
virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved
muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i
kontrollutvalgsmøtene under et fast punkt på sakslisten “informasjon
fra revisjonen”. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker
som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som
utvalget har bedt om blir tatt opp.
 TILSYN MED FORVALTNINGEN
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.
Følgende fra administrasjonen har vært i kontrollutvalgets møter for å
orientere om temaer utvalget har bedt om:
 Rådmann orienterte om Hobøl kommunes budsjett for 2015.
 Rådmann orienterte om Hobøl kommunes årsregnskap for
2014.
Det er behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport og en
oppfølgingsrapport i kontrollutvalget:
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Krise og beredskapsplan”, Hobøl
kommune
 Oppfølgingsrapport «Spesialundervisning», Hobøl kommune
Rapportene er sendt kommunestyret til behandling.
 REGNSKAPET
I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret
for Hobøl kommunes årsregnskap 2014.
 INFORMASJON
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at
han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller.
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med
den politiske ledelse i kommunen.
Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder
informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere,
virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle
informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for
utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap
om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen.
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7. ANNET NYTT AV ÅRET
Sekretariatet (IØKUS IKS) økte fra ett til to årsverk 2015 og fikk i ansatt en
rådgiver i 100 % stilling med oppstart i mars. Denne gikk ut i fødselspermisjon
i august og vikar kom på plass umiddelbart.
Kommunerevisjonen (IØKR IKS) økte også med ett årsverk innenfor
forvaltningsrevisjon. I tillegg gikk distriktrevisor Finn Skofsrud av med AFP i
mars og ny distriktrevisor ble ansatt med oppstart i februar.

Hobøl xx.xx.2016
Aksel R. Simenstad
Kontrollutvalgets leder
(sign.)

1. vedlegg (s. 6)
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Vedlegg: BEHANDLEDE SAKER
I tillegg til faste punkter på sakslisten som godkjenning av protokoll,
informasjon fra revisjonen og eventuelt, har utvalget behandlet følgende
saker i 2015:
Sak nr.
15/2
15/3
15/4
15/8
15/9
15/10
15/14
15/15
15/16
15/17
15/23
15/24
15/25

Tittel
Referater
Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Hobøl kommune
Orienteringssak – budsjett 2015
Hobøl kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014 –
kontrollutvalgets uttalelse
Hobøl kommunes skatteregnskap for 2014
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise og beredskapsplan» i Hobøl
kommune
Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015 i Hobøl kommune
Overordnet revisjonsstrategi 2015 – Hobøl kommune
Møteplan for kontrollutvalget i Hobøl, andre halvår 2015
Oppfølgingsrapport «Spesialundervisning», Hobøl kommune
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett 2016 for kontroll og tilsyn
Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2016
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
4
6181/2016
510/138
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Utvalgssaksnr.
16/5

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjon fra revisjonen tas til orientering
Rakkestad, 13.01.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Fremdriftsplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold
Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon om status for
forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin
saksbehandling. Denne gangen ligger det imidlertid med en oversikt over fremdriftsplan for
forvaltningsrevisjon.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
6
6225/2016
510/138
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Utvalgssaksnr.
16/6

Workshop - Idemyldring i forkant av overordnet analyse 2017-2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem til drøfting
Rakkestad, 13.01.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Sammendrag
Overordnet analyse 2017-2018 vil legge grunnlaget for en plan for forvaltningsrevisjon i
Hobøl kommune.
Målet med den overordnede analysen er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i
forvaltningen sett opp mot lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget skal deretter prioritere utfra analysen, hvilke områder som skal være
gjenstand for kontroll de to neste årene. Dette gjøres gjennom at kontrollutvalget velger ut
forvaltningsrevisjonsprosjekter som senere blir behandlet som en del av plan for
forvaltningsrevisjon i kontrollutvalget og kommunestyret.

Saksopplysninger
I forkant av arbeidet med den overordnede analysen ønsker revisjonen innspill fra
kontrollutvalget for å sikre at den overordnede analysen har et tilstrekkelig bredt grunnlag.
Som politikere i Hobøl kommune sitter medlemmene av kontrollutvalget på mye kunnskap
om lokale forhold og erfaringer fra politisk virksomhet, dermed bør kontrollutvalget også ta
del i dette analysearbeidet. Det bør være en lav terskel for å komme med innspill som bl.a.
kan tydeliggjøre hvilke utfordringer kommunens virksomheter står ovenfor. Mange ulike
typer innspill kan ha stor verdi, som for eksempel generelle bekymringer basert på
«bygdesladder», eller andre typer innspill.

Vurdering
Sekretariatet oppfordrer medlemmene til å notere seg noen tanker og/eller problemstillinger
rundt kommunens virksomhet som det vil være hensiktsmessige å vurdere i den
overordnede analysen, og fremme noe av dette i møtet.
Både sekretariatet og revisjonen vil være tilstede under møtet og være til disposisjon for
kontrollutvalget.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/322
5
6193/2016
510/138
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato
26.01.2016

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 13.01.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
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Utvalgssaksnr.
16/7

