
 

 

 

 

Referatsaker 

 
Tana kommune  

Kommunstyret 

14.11.2013 

 

 



Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune.

MØTEPROTOKOLL Referent: Sissel Mietinen

Dato: 28. oktober 2013 Tid: 12.00 —14.30
Sted: Møterom Bygge- og anleggsavdelingen

Disse møtte:
Leder Kåre Breivik, medlem Leif Sundelin og Anja Aslaksen, vara Oddvar Pedersen

Ellers møtte
Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.
Yngvar Mælelæ fra Finnmark kommunerevisjon IKS

Føl ende saker var til behandlin :
16/13 Godkjennin av innkalling o saksliste
17/13 Godkjennin av rotokoll forri e møte
18/13 Referater
19/13 Rap ort om eierska skontroll ØFAS ANS
20/13 Status barneverntjenesten
21/13 Budsjett kontroll o tilsyn 2013 —tille sbevilgnin
22/13 Buds'ett kontroll o tils n 2014
23/13 Kontrollutvalgets års lan 2014
24/13 Bestillin av eierska skontroll for gjennomføring i 2014
25/13 Eventuelt

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.00 til 12.00. Møtet ble satt klokken 12.00.

Sak 16/13 GODKJENNINGAV INNKALLINGOGSAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 28. oktober 2013 godkjennes.

Vedtak enstemmi :
Innkalling og saksliste til møte 28. oktober 2013 godkjennes

Sak 17/13 GODKJENNINGAV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2013 godkjennes.

Vedtak enstemmi :
Som sekretariatets forslag med følgende tillegg:
Kontrollutvalget etterlyser tilbakemelding på vedtak gjort i møtet 12. april 2013 sak 4/13 som lyder:
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012, og beregningsgrunnlaget m.m. for
beregning av vannavgift i forbindelse med revidering av kommunens årsregnskap for 2012.
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Sak 18/13 REFERATER

Sekretariatets forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Vedtak enstemmi :
Referatene tas til orientering. Fylkesmannens tilsynsrapport «Opplæringsloven kap. 5
Spesialundervisning» oversendes kommunestyret som referatsak og kontrollutvalget viser spesielt til
fylkesmannens konklusjon pkt. 3.4 og fylkesmannens pålegg etter tilsynet.

Sak 19/13 RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL- ØFASANS

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll ØFAS ANS til orientering. Rapporten sendes
kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:
Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll i ØFAS ANS til orientering.

Vedtak enstemmi :
Som forslaget, med følgende merknad:
Kontrollutvalget viser til rapportens pkt. 3.3 Eiermeldinger og informasjon til folkevalgte, hvor
revisjonen konkluderer med at kommunens ledelse har hatt en politisk gjennomgang av selskapet. At
dette ikke har skjedd i en eiermelding og at behandlingen foregikk i formannskapet antas å være et
politisk valg.
Kontrollutvalget understreker at det er kommunestyret som er den formelle eier og at det ikke er
formannskapet men kommunestyret som er riktig mottaker av informasjon om kommunale selskaper,
jf. KS's anbefalinger nr. 1 og 2. Kontrollutvalget forutsetter at årsmeldinger og årsregnskap refereres
kommunestyret for alle selskaper der kommunen er hel- eller deleier.

Sak 20/13 STATUS BARNEVERN

Sekretariatets forslag til vedtak
Sekretariatet foreslår at utvalget diskuterer saken og bestemmer en eventuell videre behandling.

Vedtak enstemmi :
Utvalget gir leder og sekretær fullmakt til å be om møte med fylkesmannen som tilsynsorgan for å
bedre samordning og koordinering av kontrollvirksomheten.
Selv om statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon kan ha mange fellestrekk er det viktige forskjeller
mellom de to kontrollformer. Forvaltningsrevisjoner skal tilpasses den enkelte kommunes behov og
bygger på regelverk, samt kvalitet, ressursbruk, effektivitet og lokale mål. Statlige tilsyn har
etterlevelse av lov og forskrift som mål.

Sak 21/13 BUDSJETT KONTROLLOGTILSYN 2013 -
TILLEGGSBEVILGNING

Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber om at tana kommunes andel kr. 53.371 ,- av merutgiftene i prosessen med
omstilling i Finnmark kommunerevisjon IKS reguleres inn i budsjettet for 2013 på området kontroll
og tilsyn

Vedtak enstemmi :
Som sekretariatets forslag.
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Sak 22/13 BUDSjETT KONTROLLOGTILSYN 2014

Det samlede forsla et er som føl er:
Poster Buds'ett 2013 Buds'ett 2014

Kontrollutval et Fast odt •. leder 15 622 16 105




Møte odt •• 4 800 5 000




Ta t arb.fort• 8 000 10 000




Reiseut ifter/k•øre odt. 25 000 30 000




Abonn./medlemska 2 030 4 540




Møteut ifter 4 000 4 000




Kurs/konferanseav ifter 20 000 20 000
Totalt KU -drift




79 452 89 645

Sekretariat Kø sekretariat 129 000 152 630
Revis'onen Kø revis'on 444 285 603 120
Totalt




652 737 845 395

Sekretariatets forslag til vedtak:
Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Tana kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2014.
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana
kommune 2014.
Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og
tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

Vedtak enstemmi :
Som sekretariatets forslag

Sak 23/13 KONTROLLUTVALGETSÅRSPLAN 2014

Sekretariatets forslag til vedtak:
kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i
2014 i Tana kommune
Kontrollutvalgets årsplan for 2014 sendes kommunestyret til orientering

Vedtak enstemmi :
Det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2014 vedtas.
Kontrollutvalgets årsplan for 2014 refereres for kommunestyret.

Sak 24/13 BESTILLINGAV EIERSKAPSKONTROLLFOR 2014

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for 2012 - 2015 og bestiller
selskapskontroll (eierskapskontroll) i SEG AS

Problemstillingene er som følger:
o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine

eierinteresser?

Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?
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Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

Eierskapskontrollen bestilles utført av 


Vedtak enstemmi :
Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for 2012 - 2015 og bestiller
selskapskontroll (eierskapskontroll) i SEG AS

Problemstillingene er som følger:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

Eierskapskontrollen bestilles utført av Finnmark kommunerevisjon IKS, basert på et levert
pristilbud.

Sak 25/13 EVENTUELT

Oppfølging av kommunestyrets sak 72/2010- Vegnettet Tanahus.
Vedtaket var som følger:
Tana kommune overtar vegarealer registrert som gnr. 18 bnr. 164 fra Tanahus AS.
Tanahus AS betaler kr. 50.000 til Tana kommune og beløpet benyttes til nødvendige
utbedringer på vegnettet. Kostnadene med overdragelsen belastes Tanahus AS.

Vedtak enstemmi :
Revisjonen bes om at kommunestyrevedtaket følges opp i revisjonsarbeidet 2013.

Kontrollutvalgets sak 23/12 pkt. D —Veilys Austertana.

Vedtak enstemmi :
Sekretariatet får i oppdrag å henvende seg skriftlig til administrasjonen og be om en skriftlig
redegjørelse om status i saken pr. oktober 2013.

Kontrollutvalgets sak 4/13. Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012 og
beregningsgrunnlaget for beregning av vannavgiften, i forbindelse med revidering av
årsregnskapet 2012.

Vedtak enstemmi :
Kontrollutvalget etterlyser tilbakemelding fra revisjonen. Kontrollutvalget har fått opplyst at saken
ble uteglemt ved årsoppgjørsrevisjonen. På utvalgets møte 3. juni opplyste revisor at de ikke hadde
hatt kapasitet til å se på dette ennå.
Kontrollutvalget ba om at dette ble fremlagt på utvalgets neste møte.

Revisor Mækelæ får i oppdrag å bringe etterlysningen videre til revisjonssjefen.

Notat fra revisjonen av 21. oktober 2013vedr. anskaffelser IKT —varer og tjenester
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Vedtak enstemmi :
Sak vedrørende kommunens forhold til Lov om offentlige anskaffelser settes på sakslisten til neste
møte. Sekretær avklarer med revisjonen om de har kapasitet i 2014 og ber om et pristilbud, da
utvalget ikke vil avbestille prosjektet Elevenes psykososiale miljø —grunnskolen, bestilt 21.06.2013

Møtet avsluttet kl. 14.30

Neste møte er fastsatt til 9. desember 2013

Kåre Breivik
Kontrollutvalgsleder Sissel Mietinen

sekretariatsleder
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Kontrollutvalgan IS Vår dato: 6. november 2013
Vår saksbehandler: Sissel Mietinen
Sissel.mietinen@ffk.no

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

MELDING OM VEDTAK —KONTROLLUTVALGETS SAK 18/13

Kontrollutvalget i Tana kommune har etablert en fast rutine for å gjennomgå rapporter fra
statlige tilsynsorganer for tilsyn som er gjennomført i kommunen.
Rapporter fra statlige tilsyn gir nyttig informasjon når kontrollutvalget planlegger konkrete
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Rapportene er også relevant for å vurdere hvordan
internkontrollen i kommunen fungerer. Kontrollutvalget skal også forsikre seg om at
kommunen har en tilfredsstillende behandling og oppfølging av tilsynsrapporter.

Kontrollutvalget har i møte 28. oktober 2013 under sak 18/13 referater, fått fremlagt
fylkesmannens tilsynsrapport «Opplæringsloven kap 5 —spesialundervisning» og
Fylkesmannens rapport fra stikkprøvetilsyn 19.06.2013.

Kontrollutvalget antar at politisk ledelse er vel kjent med Fylkesmannens konklusjon og
pålegg etter stikkprøvetilsyn 19.05.2013via avisoppslag.

Når det gjelder tilsynsrapport « Opplæringsloven kap. 5. —spesialundervisning» gjorde
kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak:

Fylkesmannens tilsynsrapport «opplæringsloven kap. 5 —spesialundervisning» oversendes
kommunestyret som referatsak og kontrollutvalget viser spesielt til Fylkesmannens
konklusjon, jf. pkt. 3.4 og Fylkesmannens pålegg etter tilsynet.

Kåre Breivik
Kontrollutvalgsleder(sign)

VEDLEGG: Tilsynsrapport

Adresse E-postadresse Telefon
Kontrollutvalgan IS kontrollutvalgangffk.no 78 96 30 90
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

TILSYNSRAPPORT

OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5
SPESIALUNDERVISNING

Tana kommune



Innhold

Tema for tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

2.1 Gangen i tilsynet

Hva er kontrollert i tilsynet, rettslige krav, dokumentasjon, vurdering/konklusjon

3.1 Rettslige krav

3.2 Dokumentasjon og vurdering

3.4 Konklusjon

Fylkesmannens konklusjon etter tilsynet

Vedlegg 1 Oversikt over Fylkesmannen dokumentgrunnlag
Vedlegg 2 Oversikt over deltakere i tilsynet



Tema for tilsynet

Hovedtema for tilsynet er opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning.

Tilsynet har kontrollert om skoleeier oppfyller lovens krav til spesialundervisning og

spesialpedagogisk hjelp.

Undertema for tilsynet er opplæringsloven § 13-10 annet ledd om at kommunen skal ha et

forsvarlig system.

Fylkesmannen har gjennomført tilsvarende tilsyn i 2007. Tana kommune fikk da to avvik. Det ble

ikke gitt merknader:

"Avvik 1: Tana kommune har ikke på sentralt nivå, et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av om

lovkrav i opplæringsloven § 13-10 jfr. § 1-2 og Kap. 5 knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning

er ivaretatt."

"Avvik 2: Tana kommuner mangler i noen tilfeller enkeltvedtak der elever gis spesialundervisning."

Gjennomføring av tilsynet

Etter opplæringsloven § 14-1 første ledd fører Fylkesmannen tilsyn med at kommuner og

fylkeskommuner oppfyller pliktene de er pålagte i eller i medhold av opplæringsloven kapittel 1 —

16.

Formålet med tilsynet er å fokusere på kommunens oppfyllelse av krav innenfor

spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen har et forsvarlig system som

sikrer at rettigheter til barn under skolepliktig alder og elever blir oppfylt. Rapporten gir således

ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen.

Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

Aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
Kommunen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene
har satt

2.1 Gangen i tilsynet

Tana kommune ble varslet om tilsynet i brev datert 07.01.13

Etterspurte dokumenter ble sendt fra Tana kommune til Fylkesmannen i brev datert

12.02.13

Åpningsmøte ble gjennomført 12.03.13

Intervju ble gjennomført 12.03.13

Foreløpig tilsynsrapport datert 22.04.13

Sluttmøte ble gjennomført 14.05.13

Endelig tilsynsrapport datert 16.05.13



3. Hva er kontrollert i tilsynet

3.1 Rettslige krav etter opplæringsloven kap. 5

Gjennom forarbeidene og lovkommentarer settes følgende minstekrav til kap. 5 om

spesialundervisning:

Skoleeier skal ha rutiner for å fange opp elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av

opplæringen jfr. § 5-1.

Vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp skal være klart og fullstendig jfr. §

5-1

Vedtak skal kunne fattes gjennom hele året jfr. § 5-1.

PPT skal selvstendig redegjøre for og ta stilling til innhold, organisering og omfang i sin

sakkyndige vurdering jfr. § 5-3.

Vedtak som avviker fra sakkyndig vurdering, skal begrunnes særskilt jfr. § 5-3.

Elev- og foreldremedvirkning skal sikres i saksbehandlingen jfr. § 5-4..

Vedtaket skal inneholde opplysninger om klageadgang, -instans og —frist jfr. § 5-4.

lOP skal utarbeides med bakgrunn i vedtaket jfr. § 5-5.

Halvårsrapporter skal sendes foreldre og skoleeier jfr. § 5-5.

PPT skal ha en selvstendig rolle i sakkyndighetsarbeidet jfr. § 5-6.

Utredningsoppgaver løses innen rimelig tid jfr. § 5-6.

Sikre at barn før opplæringspliktig alder får spesialpedagogisk hjelp dersom det er behov.

Dette er uavhengig om barnet går i barnehage eller ikke jfr. 5-7.

Sikre at tilbudet om spesialpedagogisk hjelp omfatter foreldrerådgiving jfr. § 5-7.

Sikre at hjelpen er gratis jfr. § 5-7.

3.2 Rettslige krav etter opplæringsloven § 13-10

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd lyder:

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg

system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg

system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som

departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.

Forarbeidene til bestemmelsen er blant annet Ot.prp. nr 55 (2003-2004). Her framkommer det at:

Systemet skal være "eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og

forskrift".

Systemet skal sikre "at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig."

"Eit forsvarleg system føreset jamleg resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir

følgt."



For å sikre at systemet er kontinuerlig, konsistent og robust mot personelle og organisatoriske

endringer i organisasjonen, må systemet være skriftlig. Skoleeier står fritt til å forme ut sitt eget

system, men systemkravet innebærer at beskrivelsen må inneholde rutiner for kartlegging,

vurdering og kommunikasjon/samhandling. Systemet skal etableres i den form og det omfang

som er nødvendige på bakgrunn av lokale forhold, risikovurderinger og organisering.

Ut fra ovennevnte vil myndighetskravene være for å tilfredsstille lovens krav etter

opplæringsloven § 13-10 annet ledd:

Systematiske tilbakemeldinger mellom de ulike nivåene i organisasjonen.

Skriftlige rutiner med klare ansvarsforhold.

En struktur som lever i organisasjonen

Systemet må være kjent.

Rolleavklaringer, dvs, hvem gjør hva.

3.3 Dokumentasjon og vurdering
Opplæringsloven § 13-10 annet ledd stiller krav til at kommunen skal ha et forsvarlig system for å

sikre at bestemmelsene i opplæringsloven og tilhørende forskrift blir oppfylt. Systemet må være

slik at det er egnet til å oppdage eventuelle lovstridige forhold og deretter sikre at det blir satt i

verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Dette forutsetter at kommunen har kjennskap til hva

som foregår i virksomhetene og at kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere om

praksis samsvarer med loven. Det må videre være avklart hvem som har ansvar for hva og

hvordan de enkelte lovkravene skal oppfylles.

I delegasjonsreglementet for Tana kommune kommer det fram at rådmannen er delegert

myndighet til å avgjøre søknader om spesialundervisning. Videre foreligger det en subdelegasjon

fra rådmann til rektorene, der rektorene gis myndighet til å fatte avgjørelse etter § 5-1

spesialundervisning og for de av rektorer som fungerer som barnehagestyrere, omfatter dette

også avgjørelser etter § 5-7.

Rutiner for å fan e o elever som ikke får et tilfredsstillende utb tte:

Tana kommune kan vise til retningslinjer for saksgang ved etablering og videreføring av

spesialundervisning. Rutinebeskrivelsene har fastsatt hvem som har ansvar for hva og når

tidsfrist for de ulike tiltakene skal være gjort. I intervjuene kom det fram at disse rutinene var godt

kjent, både blant lærere, rektorer, PPT og kommuneadministrasjonen. Det opplyses i intervjuene

at skolene aktivt benytter leseprøver, kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å sjekke elevens

utbytte av opplæringen. I tillegg gjør lærerne forløpende observasjonene gjennom hele året.

Det kommer klart fram i rutinebeskrivelsene at oppmelding til PPT må skje innen 1. november og

at søknad om spesialundervisning må være gjort innen 15. februar. Det ble imidlertid poengtert i

alle intervjuene at tidsfristene ikke er til hinder for å søke spesialundervisning gjennom hele

skoleåret og at vedtak kan gjøres hele året.

Tana kommune kan ikke dokumentere at det finnes skriftlige retningslinjer/rutinebeskrivelser for

hvordan kommunen skal følge opp barn under skolepliktig alder som har behov for



spesialpedagogisk hjelp. Det kom fram i intervjuene at det var etablert en praksis hvor en
representant fra PPT hadde kontakt og samarbeid med barnehagene. Informasjonen som ble gitt
i intervjuene om dette samarbeidet var noe vage, og man var også usikker på hvordan barn som
ikke oppholdt seg i barnehage ble sikret rett til spesialpedagogisk hjelp. I ettertid har
Fylkesmannen mottatt informasjon fra kommunen om at det ikke finnes et skriftlig system som
sikrer rettighetene til barn under skolepliktig alder.

Sakk ndi vurderin o PPT
PPT skal ha en selvstendig faglig rolle i forbindelse med sakkyndighetsarbeidet, og de skal ta
stilling til innhold, organisering og omfang i den sakkyndige vurderingen. Den sakkyndige
vurderingen skal vurdere elevens utbytte av det ordinære tilbudet, lærevansker hos eleven eller
andre forhold som er viktige for opplæringen, realistiske opplæringsmål for eleven, om hjelpen
kan gis innenfor det ordinære tilbudet og hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
Punktene om "elevens utbytte" og " hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud"
gjelder ikke for spesialpedagogisk hjelp. Her må vurderingen være knyttet til hva slags
spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling. I dokumentasjonen som
Fylkesmannen har fått oversendt inneholder de sakkyndige vurderingene punktene nevnt over.

Det stilles krav om konkretiseringsgrad i den sakkyndige vurderingen både for
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Utdanningsdirektoratet tilrår at ressursbehovet
skal angis i årstimer og klokketimer. Det opplyses i intervjuene at kommunen opererer med
klokketimer/årstimer, noe de sakkyndige vurderingene og vedtakene som gjelder
spesialundervisning også viser. Derimot viser en av de sakkyndige vurderingene vedrørende barn
under skolepliktig alder at PPT tilrår ressursomfanget i stillingsstørrelse (50 % stilling i
barnehageåret).

Selv om PPT hører inn under kommunen både organisatorisk og økonomisk, kan ikke kommunen
instruere hva de sakkyndige vurderingene skal gå ut på. Det opplyses i intervjuene at kommunen
ikke legger press på sakkyndighetsarbeidet til PPT.

Elev o foreldremedvirknin :
Før det blir gjort sakkyndig vurdering og før det blir gjort vedtak om å sette i gang
spesialundervisning, skal elev/foreldre samtykke. Tilbudet skal så langt det er mulig utformes i
samarbeid med eleven/foreldre. Dette gjelder også for spesialpedagogisk hjelp. Retningslinjene
som Tana kommune har utarbeidet for spesialundervisning ivaretar elev og
foreldremedvirkningen, noe også intervjuene bekrefter. Når det gjelder spesialpedagogisk hjelp er
ikke foreldre på samme måte sikret medvirkning ettersom kommunen mangler et skriftlig system
som ivaretar dette.

Vedtak: 

Vedtakene om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp skal være klare og tydelig, de skal
begrunnes og inneholde opplysninger om klageadgang, klageinstans og klagefrist. Vedtakene
gjort ved skolene viser at det er fattet vedtak om X antall timer i uka i skoleåret, mens andre
vedtak benytter X antall årstimer tilsvarende X antall uketimer. Det gis en begrunnelse og det
opplyses om klagefrist. Det opplyses imidlertid om at klageinstans er den instans som har truffet
vedtaket. Det er Fylkesmannen som er klageinstans, men klagen kan sendes den instans som



har truffet vedtaket. I vedtakene som gjelder barn under skolepliktig alder er opplysningene
vedrørende klageinstans riktig. Ingen av vedtakene om spesialundervisning fraviker sakkyndig
vurdering.

Vedtakene som omfatter barn under skolepliktig alder samsvarer bare delvis med sakkyndig
vurdering, og det begrunnes ikke med hvorfor det fravikes. I det den ene saken vedtas det 16,75
uketimer til spesialpedagogisk hjelp og assistentressurs tilsvarende Y2stilling, mens sakkyndig
vurdering tilrår 50 % stilling til spesialpedagogisk hjelp og assistent den resterende tiden i
barnehagen. I tillegg opplyser vedtaket om redusert foreldrebetaling i den delen som omfattes av
det spesialpedagogiske tilbudet, 16,75 timer av et samlet ukentlig barnehagetilbud på 45 timer.
I den andre saken vedtas det 10 uketimer til spesialpedagogisk hjelp og assistentressurs
tilsvarende% stilling. Her også holdes assistentressursen utenom fradrag i foreldrebetalingen.
I følge sakkyndig vurdering og i følge intervju, opplyses det om at assistentressursen også er en
del av den spesialpedagogiske hjelpen og at den derfor skal inkluderes som fradrag i
foreldrebetalingen. Jfr. opplæringsloven § 5-7 skal spesialpedagogisk hjelp være gratis. Ved
beregning av hvor mye av oppholdstiden som det skal gis fradrag for, er det den direkte hjelpen
overfor barnet selv som teller, dvs, at planleggingstid, pauser, veiledning/opplæring og
foreldrerådgivning ikke skal være en del av fradraget.

Begge vedtakene som er fattet med hjemmel i § 5-7, angir barnets behov for ressurser i
stillingsstørrelser. Det er ikke de ansattes avtale om arbeidstid som skal styre ressursene til
barnet, men barnets behov og faktiske oppholdstid i barnehagen.

Vedtakene som gjelder spesialpedagogisk hjelp inneholder ikke tilbud om foreldrerådgivning. I
intervjuene kom det fram at man ikke var klar over at tilbud om foreldrerådgivning skal være en
del av den spesialpedagogiske hjelpen. Det er opp til kommunen å avgjøre hvordan tilbudet skal
gjennomføres.

Saksbehandlin stid:
Opplæringsloven setter ingen tidsfrister for behandling av søknad om spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning, men det må forstås slik at saken må avgjøres innen rimelig tid og at
saksbehandlingen må være forsvarlig. Det framgår av forvaltningsloven § 11 a at i forbindelse
med enkeltvedtak skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Det kom fram i intervjuene at saksbehandlingstiden hos PPT kunne trekke ut på våren, spesielt i
forbindelse med tidsfrist for søknader. Ellers i året opplevde ikke skolene at det var lang
saksbehandlingstid. I følge intervjuene praktiseres rutinebeskrivelsen for spesialundervisning slik
at vedtak blir fattet umiddelbart etter sakkyndig tilråding. Dokumentasjonen som Fylkesmannen
har fått oversendt viser også at vedtak blir fattet kort tid etter sakkyndig vurdering.

Fylkesmannen har mottatt kopi av to vedtak med vedlegg som gjelder barn under skolepliktig
alder. I den ene saken er søknad datert 14.03.12, sakkyndig vurdering er datert 26.06.12 og
vedtak er datert 06.02.13. I den andre saken er ikke søknad lagt ved, sakkyndig vurdering er
datert 15.09.11 (gjelder for 2012/2013) og vedtak er datert 06.02.13. Saksbehandlingstiden har
vært på henholdsvis 11 måneder og 1,5 år. Kommunen viser ikke til foreløpig svar, selv om
enkeltvedtaket ikke ble fastsatt innen en måned etter at henvendelsen ble mottatt.



I sluttmøtet har Tana kommune opplyst om at saksbehandlingstiden på 1,5 år ikke er riktig. De

opplyser om at barnet har hatt vedtak etter § 5-7 i barnehageåret 2011/2012, og et nytt vedtak for

barnehageåret 2012/2013. Det foreligger ny sakkyndig vurdering for 2012/2013, men den er ikke

sendt Fylkesmannen.

10P o halvårsra orter:
IOP skal utarbeides snarest mulig etter at et enkeltvedtak er truffet. I retningslinjene som Tana

kommune har utarbeidet for spesialundervisning, sies det at IOP skal utarbeides på bakgrunn av

sakkyndig vurdering av kontaktlærer/spesiallærer innen 10. juni. Intervjuene bekrefter at IOP skal

lages så fort som mulig, før sommerferien og deretter vurderes på nytt ved skolestart. Det

opplyses også at 10P skal utarbeides sammen med foreldre. Når det gjelder spesialpedagogisk

hjelp er det ikke påkrevd med 10P. Sakkyndig vurdering tilrår at det utarbeides individuell

opplæringsplan, og vedtaket som er truffet sier at barnehagen skal utarbeide 10P.

Det skal utarbeides halvårsrapporter for alle elever med spesialundervisning og 10P.

Halvårsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen som eleven har fått og en

vurdering av elevens utvikling. Kommunens rutinebeskrivelse sier at halvårsrapportene skal være

gjort innen 15. desember, og at den skal utarbeides i tråd med 10P. Det kommer fram i

intervjuene at rapportene sendes kommunen, og at kommunen benytter rapportene til å

kontrollere at spesialundervisningen er gjennomført.

3.4 Konklusjon:
Fylkesmannen konkluderer at Tana kommune har mangler jfr. forsvarlig system § 13-10 i

opplæringsloven. Kort oppsummert gjelder det:

Nåværende system sikrer ikke rettigheter barn under skolepliktig alder har til

spesialpedagogisk hjelp.

Ressursomfang for barn under skolepliktig alder er oppgitt i stillingsstørrelse og ikke med

utgangspunkt i barnets behov og oppholdstid i barnehage.

Saksbehandlingstid på ca. ett år må kunne konkluderes med uforsvarlig lang

saksbehandlingstid for barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Vedtak truffet etter § 5 —7, spesialpedagogisk hjelp mangler tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen har ikke sikret at all hjelp som er definert som spesialpedagogisk hjeip er

gratis. Behov for assistentressurs er holdt utenfor fradrag i foreldrebetalingen.

I noen vedtak om spesialundervisning opplyses det om at den instans som har truffet

vedtaket er klageinstans. Det er Fylkesmannen som er klageinstans.

4. Fylkesmannens pålegg etter tilsynet

Med hjemmel i kommunelovens § 60 cl og opplæringsloven § 14-1 gis Tana kommune følgende

pålegg:

Tana kommune må etablere et forsvarlig system som sikrer barn under opplæringspliktig alder
spesialpedagogisk hjelp. Systemet må sikre punktene som er beskrevet under 3.4.



Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart.

Tana kommune skal gi en skriftlig egenerklæring på at lovbruddene er rettet i henhold til pålegget.
Kommunen må dokumentere at systemet er utarbeidet. Frist for innsending er 25. juni.

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og kan påklages til
Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen tre uker fra
fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jfr.
forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Tilsynsrapporten er være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og kan påklages til
Utdanningsdirektoratet.

Vedlecici:

Oversikt over innsendt dokumentasjon
Oversikt over Fylkesmannens dokumentgrunnlag
Oversikt over deltakere i tilsynet



Vedlegg 1:

Oversikt over innsendt dokumentas'on:
Delegasjonsreglement og subdelegasjon, Tana kommune
Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialundervisning
Retningslinjer for saksgang ved videreføring av spesialundervisning
Oppmeldingsskjema til PPT
Momenter for enkel vurdering
Skjema spesialundervisning, søknad foreldre
Skjema spesialundervisning skoleåret, søknad skole
Skjema individuell opplæringsplan
Skjema halvårsrapport
Anonymiserte vedtak og sakkyndig vurdering for barn under opplæringspliktig alder.
Anonymiserte vedtak, sakkyndig vurdering, 10P og halvårsrapporter for
spesialundervisning

Andre kilder: 
GS1

Vedlegg 2:

Oversikt over deltakere i tils net:

Navn

Ingjerd Henriksen

Heidi Wilsgård

Jorunn Skippervik

Else Marie Seim

Jakob Lanto

Olaf Trosten

Geir Tvare

Jørn Aslaksen

Funksjon

Lærer Boftsa skole

Rektor Boftsa skole

Lærer Seida skole

Rektor Seida skole

Leder PPT

PPT konsulent

Pedagogisk rådgiver

Rådmann

Apningsmøte Intervju Sluttmøte
X

X

X

X

X

X

Fra Fylkesmannen deltok Heidi Pedersen og Liv-Hanne Huru
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MELDING OM VEDTAK – KONTROLLUTVALGETS SAK 21/13 – BUDSJETT 

KONTROLL OG TILSYN 2013 - TILLEGGSBEVILGNING 

 

 

 
Kontrollutvalget viser til eiermøte i Finnmark kommunerevisjon 5. august 2013, hvor Tana kommunes 

representant ikke var til stede. På møtet ble det orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet.  

I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder  og igangsatt omstilling, ble kostandene til omstillingen 

i selskapet søkt dekket av Fylkesmannen i Finnmark. Søknaden er avslått og kostnadene må derfor 

dekkes av eierkommunene i selskapet. Den totale kostnaden på kr. 750.000 er fordelt mellom eierne i 

henhold til nåværende eierandel. Tana kommunes andel er på kr. 53.571 

 

Kontrollutvalget har i sitt møte 28. oktober 2013, sak 21/13 Budsjett kontroll og tilsyn 20913, fattet 

følgende enstemmige vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber om at Tana kommunes andel kr 53.571,- av merutgiftene i prosessen med 

omstilling i Finnmark kommunerevisjon IKS, reguleres inn i budsjettet for 2013 på området kontroll 

og tilsyn. 

 
 

 

 

 

Kåre Breivik 

Kontrollutvalgsleder(sign) 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalgan IS Vår dato: 6. november 2013
Vår saksbehandler: Sissel Mietinen
Sissel.mietinen@ffk.no

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

MELDING OM VEDTAK —KONTROLLUTVALGETS SAK 23/13 —
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2014

Kontrollutvalget har i møte 28. oktober 2013 sak 23/13 behandlet Kontrollutvalgets årsplan
2014 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Detfremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2014 vedtas.
Kontrollutvalgets årsplan for 2014 refereres for kommunestyret.

Kåre Breivik
Kontrollutvalgsleder(sign)

VEDLEGG: Kontrollutvalgets årsplan for 2014

Adresse E-postadresse Telefon
Kontrollutvalgan IS kontrollutvalgan@ffk.no 78 96 30 90
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø



KONTROLLUTVALGET I DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE

ÅRSPLAN
2014

KONTROLLUTVALGETI DEANUGIELDA
TANAKOMMUNE

Årsplan 2013 Behandlet og vedtatt i kontrollutvalget 28. oktober 2013
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1. INNLEDNING

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et
sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens
bestemmelser i kapittel 12 (§§76 -83) om "Internt tilsyn og kontroll. Revisjon". I medhold av
kommuneloven (KL)§ 77 nr 11 er det laget en egen forskrift for kontrollutvalg (KU-forskriften). I denne
forskriften § 4 heter det:

"Kontrollutvalget skalføre det løpende tilsyn med den kommunale ellerftlkeskommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret ellerftlkestinget, herunderpåse at kommunen ellerfidkeskommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprøvepolititske prioriteringer som erforetatt av kommunens eller

ftlkeskommunens forlkevalgte organer".

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltning og til tilsyn med
revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med
regnskapsrevisjon (kap.4), forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6) I tillegg er
kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og
oppsigelse av revisor (§17) og budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (§18).
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et kompetent sekretariat(§20)

Kontrollutvalgets oppgaver og en tabelloversikt med spesifisering av planlagt gjennomføring i 2013 er
gjengitt i kapittel 4.

Kontrollutvalgets saker skal normalt fremmes direkte til kommunestyret for behandling. I saker de
kontrollutvalget har innstillingsrett, har verken administrasjonssjef eller folkevalte organer anleding til å
avgi innstilling.

2. KONTROLLUTVALGET I DEANU GIELDA/ TANA KOMMUNE

Fylkeskommunen har et kontrollutvalg med 3 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for perioden
2011 —2015:

Medlemmer Varamedlemmer
Kåre Breivik, leder Oddvar Pedersen
Leif Kristian Sundelin, nestleder He e Persen
An'a Aslaksen, medlem Ole Jakob Ta io

	

3. MØTEPLAN

Kommunelovens § 77 nr. 8 er oppheva.
Nåværende nr. 9 til nr. 11 blir nr. 8 til nr. 10. (8. Kontrollutvalgets møter holdesfor lukkede dører
dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdesfor åpne dører, skal dørene
likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. §
31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.)

Endringermedførerat møtene i kontrollutvalgetsom hovedregelblir åpne, og at kommunelovens
saksbehandlingsreglerfor folkevalgteorganer i kap. 6 også blir gjeldendefor kontrollutvalget

Møteplanfor 2014:
Februar/ mars 2014 —felles opplæringsmøte for kontrollutvalgene, Eksakt dato må kombineres med de
øvrige utvalgene i Øst —Finnmark.

Som ordinære møtedatoerforeslås:
april 2014,juni 2014, september 2014, oktober 2014 og desember 2014
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Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen eller innkalle til flere møter.

Møteplan, innkalling og saksliste og protokoller sendes frode. undersen tana.kommune.no for
offentliggjøring på kommunens hjemmeside.

4. KONTROLLUTVALGETSOPPGAVER

4.1 Tils n medforvaltninen
Møte

Følgende rapportering sendes
fortløpende (til sekretariatet)

Når kontrollutvalget bestemmer
det

averkn ttet til tils n medforvaltninen
Økonomiske rapporter som sendes formannskap
Rapporter fra andre tilsynsorgan og kommunens svar/oppfølging
Innkallinger/protokoller fra kommuenstyret og øvrige poltiske
utvalg (skal sendes rett til medlemmene)

Samtale med ordfører og administrasjonssjef
Rapportering fra adm.sjefen:

Økonomisk situasjon
Anmeldelser og varsling(rutiner for varsling)

Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert
under hvert enkelt møte)
Informasjon fra rådmann og ordfører om aktuelle saker i
kommunen
Infonnas'on fra
Informas'on fra
Informas'on fra
Informas'on fra
Informas'on fra

4.2 Kontrollutvalets o averi forbindelsemedre nska srevis'on
Møte O averkn ttet til re nska srevis'on

I hvert møte eller når • Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker
kontrollutvalget bestemmer det

Overordnet revis'onsstrate i re nska srevis'onen 2013
Kontrollutval ets uttalelse til årsre nska et 2013
Orienterin fra revisor om aktuelle saker

•

Overordnet revis'onsstrate i 2014

4.3 Kontrollutvalgetsoppgavervedforvaltningsrevisjon
Ut an s unktet for o avene er lan for forvaltnin srevis'on

Møte 0 averkn ttet til forvaltninsrevis'on
• Behandling av forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø

runnskolen
• Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt —Institusjonsbasert

omsor (avviksmeldin er o intern kontroll)
• Pros'e lan forvaltnin srevis'ons ros'ekt
•
•

4.4 Kontrollutvalgetsoppgavervedselskapskontroll
Ut an s unktet for o avene er lan for selska skontroll

Møte O averkn ttet til selska skontroll
Behandlin ra ort eierska skontroll SEG AS

Bestillin eierska skontroll Tanahall AS
•
•
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4.5 Tils n medrevis'onen
Møte
I hvert møte eller når
kontrollutvalget bestemmer det

4.6 Buds'ettbehandlin
Møte

0 averkn ttet til tils n medrevis'onen
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte eller
når kontrollutvalget bestemmer det. Revisjonens plan for Tana kommune er til
enhver tid til 'en eli for kontrollutval et

føl in av åseansvar vedr. re ska srevis'on

føl in av åseansvar vedr. forvaltnin srevis'on

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring og Engasjementsbrev
2015 le es frem

averkn ttet til buds'ettbehandlinen
Sekretariatet følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til
kommunest rets behandlin av buds'ettet.

Forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2015 behandles av
kontrollutval et

4.7 Kontrollutvalets ra orterin
Møte O averkn ttet til kontrollutvalets ra orterin

Kontrollutvalgets årsrapport 2013 behandles og oversendes deretter
kommunest ret til orienterin

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til
kommunest ret

5. KONTROLLUTVALGETSØVRIGEAKTIVITETER2014

Kontrollutvalgan IS vil også i 2014 arrangere en egen samling for alle
kontrollutvalgsmedlemmene i distriktet. Dette planlegges gjennomført i februar/mars. Dette skal
være et felles opplæringsmøte, samt informasjon om aktuelle faglige temaer.
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av sine
kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post
til kurs virksomhet og konferansedeltakelse
Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRF's
kontrollutvalgskonferanse 5. og 6.februar 2014 på Gardermoen og FKT's konferanse
3. og 4. juni 2014 i Haugesund

Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet
og vi ser dette som en mulighet gjennom møter i styret i Kontrollutvalgan IS
Kontrollutvalgets leder bør være til stede i kommunestyret når saker fra kontrollutvalget blir
behandlet.

Tana 28. oktober 2013

Kåre Breivik Sissel Mietinen
Leder kontrollutvalget Kontrollutvalgan IS

Sign. sign.
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1. VEDLEGG





Vedlegg 1 —kontrollutvalgets møteplan for 2014





Saker til behandlin a ril •uni Se t. Okt. Des.
Godkjenning innkallin /saksliste x x x x x
Referatsaker
Kontrollutvalgets årsra ort 2013
Skatteregnska et 2013
Uttalelse til årsregnskap 2013

x
x
x

x

x

x x x

Orienterin fra administrasjonen Når kontrollutvalget ber om det

Orienterin fra revis'onen (status og annet) x x
Forvaltnin srevis'on (bestilling/ rapporter) x
Selska skontroll (Rapporter/planarbeid) x
Gjennomgan av møte rotokoller x x
Revisjonsstrate i o revisors uavhengighet x
Orienterin er fra sekretær x
Kontrollutval ets års lan/møteplan 2015 x
Buds'ett for kontroll o tils nsarbeidet 2015 x
Andre saker Når det foreligger saker

Oppfølging av saker, inkl. oppfølging av eksterne x x
tils n
Besøk ved/fra kommunal virksomhet x x
Faglig oppdatering 2014 Lokal konferanse mars/april, NKRF - 5/6 febr.

Gardermoen FKT - 3/4 'uni Hau esund
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