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PS 26/14 Godkjenning av møteinnkalling
Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Møteinnkalling godkjent med følgende saker til eventuelt:
1)
2)
3)
4)

Kostnadsnøkler VR – kort orientering
Høringssvar – kort orientering
Temadag barnevern 2015 – kort orientering
Ny organisering VR BV

Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014

PS 27/14 VR Barnevernstjeneste - Budsjettforslag 2015
Forslag til vedtak:
Budsjett 2015 for VR Barneverntjeneste vedtas.
Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Budsjett 2015 vedtas og innstilles overfor Regionråd i Værnesregionen.

Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Budsjettering av barnevernsområdet er uforutsigbart grunnet endring i aktivitet
og således tiltak gjennom hele året. Budsjett legges med grunnlag i aktivitet pr.
01.10.2014.
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 12.11.2014
Budsjett 2015 for VR Barneverntjeneste vedtas.

Arkivsaksnr

AU slutter seg til vedlagte notat.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 12.11.2014
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Erik Stene kan stille opp for en orientering i det første møtet
i Regionrådet i 2015. Også ønske om presentasjon av barnevernstjenesten organisatorisk og
faglig i Regionrådet – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan også inviteres da for å si noe om
Telemarkforsknings evaluering. Har i tillegg vært ønske fra Regionrådet om en temadag om
barnevern.
Leder for Barnevernstjenesten og Samhandlingsleder i Værnesregionen samt organisasjonssjef i
Stjørdal kommune ser på hva som blir hensiktsmessig rekkefølge for orienteringer/temadag og
legger frem dette for AU 28.11.14. Saken går så videre til Politisk nemnd 25.11.14 og
Regionråd 10.12.14

PS 28/14 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Værnesregionen
Forslag til vedtak:
a. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-Psykologisk
Tjeneste (PPT) i Værnesregionen datert 10. desember 2014 godkjennes og legges til grunn
for samarbeidet i kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal.
b. Samarbeidsavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015, og erstatter avtalen fra 24.10. 2012.
c. Stjørdal kommune er vertskommune
d. Kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal delegerer følgende oppgaver og
myndighet til den felles folkevalgte politiske nemnden for barn og unge i Værnesregion:
1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er gitt i
”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova)
Opplæringsloven § 5-6.
Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

2. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Det vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapport og årsrapport, i
tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem
av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda for barn og unge i Værnesregionen delegerer sin myndighet
videre til Rådmann i vertskommunen, inkludert myndighet til å ta stilling til, og behandle
klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
e. De 5 kommunene vektlegger å etablere en felles interkommunal PP-tjeneste ut fra
framtidens krav, i tråd med St.mld. 18 (2010-2011) og Innst. 50 S (2011-2012).

Innst. 50 S viser til 4 forventinger til PP-tjenesten:
- PPT er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
- PPT arbeider forebyggende
- PPT bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole
- PPT er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner
f. Det skal etableres et tett samarbeid mellom enheter som jobber med barn og unge, både
i enkeltkommunen og VR enheter, samt tilstrebe samlokalisering (evt. samorganisering) der
dette er faglig, organisatorisk, administrativt og/eller økonomisk hensiktsmessig, eks.
barnevern, helsestasjon, SLT, enhet barn og unge, NAV, psykisk helse mv.
Det skal være et fagsamarbeid mellom VR PPT og VR Barnevern, disse tjenesten bør være samlokalisert.

g. Notat vedrørende organisering i Værnesregionen, 1) administrativ organisering vedtatt i AU
09.04.14, samt 2) politisk saksgang i Værnesregionen, vedtatt Regionråd 23.04.2014 (PS
15/14) legges til grunn ift. organisatoriske forhold, ledelse og rapportering.
Rapportering er også omtalt i Samarbeidsavtalen.

Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
1) Samarbeidsavtale for interkommunal samarbeid om Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
(PPT) i Værnesregionen datert 10.12.2014 vedtas og innstilles overfor Regionråd i VR.
2) Budsjett 2015 PPT i VR vedtas og innstilles overfor Regionråd i Værnesregionen.
Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Det stilles spørsmål til om ca. 3,5 % lønnsøkning innlagt i budsjetter er en underbudsjettering?
Politisk Nemnd ber Arbeidsutvalget om å legge inn realistisk lønnsøkning i budsjettarbeidet for
2016.
Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 12.11.2014
a. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-Psykologisk
Tjeneste (PPT) i Værnesregionen datert 10. desember 2014 godkjennes og legges til grunn
for samarbeidet i kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal.
b. Samarbeidsavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015, og erstatter avtalen fra 24.10. 2012.
c. Stjørdal kommune er vertskommune
d. Kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal delegerer følgende oppgaver og
myndighet til den felles folkevalgte politiske nemnden for barn og unge i Værnesregion:
3. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er gitt i
”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova)
Opplæringsloven § 5-6.
Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

4. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Det vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapport og årsrapport, i
tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem
av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda for barn og unge i Værnesregionen delegerer sin myndighet
videre til Rådmann i vertskommunen, inkludert myndighet til å ta stilling til, og behandle
klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
e. De 5 kommunene vektlegger å etablere en felles interkommunal PP-tjeneste ut fra
framtidens krav, i tråd med St.mld. 18 (2010-2011) og Innst. 50 S (2011-2012).
Innst. 50 S viser til 4 forventinger til PP-tjenesten:
- PPT er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
- PPT arbeider forebyggende
- PPT bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole
- PPT er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner
f. Det skal etableres et tett samarbeid mellom enheter som jobber med barn og unge, både
i enkeltkommunen og VR enheter, samt tilstrebe samlokalisering (evt. samorganisering) der
dette er faglig, organisatorisk, administrativt og/eller økonomisk hensiktsmessig, eks.
barnevern, helsestasjon, SLT, enhet barn og unge, NAV, psykisk helse mv.
Det skal være et fagsamarbeid mellom VR PPT og VR Barnevern, disse tjenesten bør være samlokalisert.

h. Notat vedrørende organisering i Værnesregionen, 1) administrativ organisering vedtatt i AU
09.04.14, samt 2) politisk saksgang i Værnesregionen, vedtatt Regionråd 23.04.2014 (PS
15/14) legges til grunn ift. organisatoriske forhold, ledelse og rapportering.
Rapportering er også omtalt i Samarbeidsavtalen.
Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 12.11.2014
Enhetsleder for Værnesregionen PPT, Turid Skumsvoll, har gjennomført to møter med Selbu
med både faglig og personalmessig innhold. Har også tatt kontakt med VARIT ang. overflytting
av brukere. Må tenke litt videre på logistikk mht. personal.

PS 29/14 Eventuelt
Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Orienteringen tas til etterretning.
Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Orientering gitt på følgende områder:
1) Kostnadsnøkler vurdert og behandlet i AU. Gjeldende kostnadsnøkler legges til grunn
for 2015. Endring av kostnadsnøkler vurderes ved evaluering av tjenestesamarbeidene.

2) Høringssvar på høringsnotat (20.10.2014) fra barne- likestillings- og inkluderingsdep.
vedrørende forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov
om barneverntjenester, legges frem for AU 28.11.14 og Politisk Arbeidsutvalg
03.12.14.
3) Temadag Værnesregionen Barnevern gjennomføres 25.02.15.
4) Ny organisering Værnesregionen Barnevern.

PS 30/14 Godkjenning av møteprotokoll
Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014
Møteprotokoll godkjent.
Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 25.11.2014

