FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i Fosen Regionråd

DATO:

VÅR REF.: Torun

08.12.17

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Med dette innkalles styremedlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
Fredag 15.12.17 kl 10:00
«Parken», møterom i 4. etg., Åfjord kommune
NB! Styremøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen Kommunerevisjon
IKS, Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen Helse IKS (egne innkallinger er sendt til
representantskapenes medlemmer, oppstart kl 09:00).

Saksliste:
Sak 31/17
Sak 32/17
Sak 33/17

Oppfølging av styrets vedtak
Evaluering av Fosen Barnevernstjeneste
Rådgiver for effektivisering og organisasjonsutvikling

Orienteringer:
 Politiråd, viser til avtale med Fosen lensmannsdistrikt hvor det skal arrangeres Politiråd
to ganger i året. v/Rune Halvorsen, Fosen lensmannsdistrikt
 Informasjon om nettutbyggingen på Fosen, Fosen Nett AS v/ Ragnhild Åsrønning og
Trønderenergi AS v/Bård Olav Uthus
 Informasjon ved daglig leder Fosen Regionråd
 Styreleder Fosen Regionråd har ordet
Forfall meldes til sekretariatet snarest.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!
Med hilsen
Fosen Regionråd
Ogne Undertun
styreleder
Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:

Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

SAKSNR.

Saksnr.:

Møtedato:

Saksbeh.:

Oppfølging av styrets vedtak

TB
TB

Oppfølging av styrets vedtak

31/17

07.12.17
15.12.17

SAKSNAVN

Drøftingssak Organisering av regionsamarbeidet
og styringsmodell
25/17

26/17

27/17

Følges opp og utredes av
rådmannsgruppen i Fosen Regionråd

Handlingsplan ekommunestrategi – Tiltakene i handlingsplan for
gevinstrealisering og økonomi
ekommunestrategien iverksettes.
Stillingen som rådgiver for digitalisering
utlyses.
Rådmannsgruppen mener denne
rådgiveren ikke bør være leder for
eFagrådet.
Kostnadsfordeling/modell
Ny modell for kostnadsfordeling av
samarbeidsordninger Fosen
samarbeidsordningene er implementert
Regionråd
og gjøres gjeldene fra 01.01.2018
Driftsbudsjett samarbeidsordninger Vedtatte driftsbudsjett for 2018 er sendt
2018
ut til ledere for tjenestesamarbeidene.

28/17

Driftsbudsjett Fosen Regionråd
2018

29/17

STYRK Fosen – styringsgruppe

30/17

Møteplan Fosen Regionråd 2018

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

TILTAK

Budsjettet fordelt etter ny
fordelingsnøkkel og faktureres
kommunene todelt. Deltakerkommunene
er tilsendt brev om å bevilge sine andeler
av driftsbudsjett FRR 2018
Rådmannsgruppen er styringsgruppe.
Første styringsgruppemøte blir over
nyttår.
Revidert versjon vedlagt.

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
21/17
32/17

Møtedato:
01.12.17
07.12.17
15.12.17

Saksbeh.:
EF/TB
TB
TB

Evaluering av Fosen Barnevernstjeneste

Sakens bakgrunn;
Stortingsproposisjon 73 L (2016-2017) inneholder forslag til en reform i barnevernet.
Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til
det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og
kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at
flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
Struktur og kvalitetsreform i barnevernet vil påvirke hvordan Fosen barnevernstjeneste skal
drifte og løse oppgavene i fellesskap med Fosenkommunene fremover.
Mål med opprettelsen av Fosen Barneverntjeneste (2012):
Felles barneverntjeneste skal styrke og utvikle tjenesten i deltakerkommunene.
Et større og mer stabilt/robust fagmiljø skal bidra til å nå følgende mål:
 En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og samarbeidspartnerne
 En aktiv forebyggende innsats i alle kommunene
 Bedre samarbeid med andre hjelpeinstanser
 Rekruttere og beholde fagutdannet personale
 Bidra til bedre kompetanse innenfor fagfeltet
 Sikre habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
 Rask og effektiv saksbehandling
 Tilgjengelig tjeneste på natt/helg og i høytider
 Styrke og utvikle barneverntjenesten i alle kommunene

Fosen regionråd har startet på en gjennomgang av alle tjenestesamarbeidene, hvor
barneverntjenesten er en del av denne. Evaluering av Fosen barneverntjeneste bør sees i
sammenheng med barnevernsreformen som omhandler struktur og kvalitet.
Det anbefales å gjennomføre en ekstern evaluering av Fosen barneverntjeneste, basert på
følgende punkter til evaluering:






Samhandling med andre tjenester i kommunene og eksterne tjenester
Kompetanse, kapasitet og interne arbeidsprosesser
Ledelse og organisasjonskultur
Organisering, styring, rapportering og internkontroll
Ressurser, økonomi og utvikling

Sekretariatets innstilling:
1. Vertskommunen innhenter pristilbud fra tre ulike rådgivere på ekstern evaluering av
Fosen barneverntjeneste i henhold til evalueringspunktene i saksfremlegget.
2. Tilbudene på ekstern evaluering fremlegges for rådmannsgruppen i Fosen Regionråd
for beslutning og valg av tilbyder. Evalueringen finansieres av fondsmidler i
regionrådet.

Rådmannsgruppens behandling: (stikkordsform)
 Kan KS ha ressurser til å bidra i evalueringen av Fosen barnevernstjeneste?
 Samhandling med andre tjenester, forebyggende lokalt i kommunene.
 Informasjonsdeling med andre etater i kommunene.
 Barnevernsfaglig forventning av hva som skal skje i hver kommune fremover?
Tydeliggjøre forventninger til hva man skal gjøre i egen kommune.
 Samhandling skole og barnehage
 Det skal lønne seg for enkeltkommunen å investere i lokalt forebyggende arbeid.
 Ørland kommune har kommet langt på forebyggende barnevern, og kan anses som en
pilot for andre kommuner.
 Evalueres på hva barneverntjenesten har levert, men enda viktigere er hva som
kommer av lover og endringer kommunene må forholde seg til i tiden fremover.
 Definere hva barneverntjenesten gjør og hva man gjør lokalt. God nok innsats lokalt?
 Hvordan er opplevelsen i kommunen kontra barneverntjenesten?
 Barneverntjenesten har trolig riktig størrelse, men det må være økt samhandling med
kommunenes barnevern. Kompetanseheving.
 Beredskapstjenesten skal også inngå i evalueringen.


Økte kostnader med kjøpte tjenester fra barnevernvakta i Trondheim, pr innbygger.
Fosen barneverntjeneste sender brev til Trondheim kommune og viser til inngått
avtale mellom Fosenkommunene og barnevernsvakta i Trondheim kommune. Det
oppleves uforutsigbart å øke kostnadene etter at kommunene har lagt sine budsjetter.

Rådmannsgruppens vedtak:
1. Vertskommunen innhenter pristilbud fra tre ulike rådgivere på ekstern evaluering av
Fosen barneverntjeneste i henhold til evalueringspunktene i saksfremlegget.
2. Tilbudene på ekstern evaluering fremlegges for rådmannsgruppen i Fosen Regionråd
for beslutning og valg av tilbyder. Evalueringen finansieres av fondsmidler i
regionrådet.
3. Det skal legges spesiell vekt på forebyggende arbeid og informasjonsflyt mot de
aktuelle kommunale tjenestene i hver kommune under vurdering av en framtidsrettet
Fosen barneverntjeneste

Arbeidsutvalgets innstilling;
1. Vertskommunen innhenter pristilbud fra tre ulike rådgivere på ekstern evaluering av
Fosen barneverntjeneste i henhold til evalueringspunktene i saksfremlegget.
2. Tilbudene på ekstern evaluering fremlegges for rådmannsgruppen i Fosen Regionråd
for beslutning og valg av tilbyder. Evalueringen finansieres av fondsmidler i
regionrådet.
3. Det skal legges spesiell vekt på forebyggende arbeid og informasjonsflyt mot de
aktuelle kommunale tjenestene i hver kommune under vurdering av en framtidsrettet
Fosen barneverntjeneste

FOSEN REGIONRÅD
7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

Behandlet av:
Rådmannsgruppa
Arbeidsutvalget
Styret

Saksnr.:
24/17
33/17

Møtedato:
01.12.17
07.12.17
15.12.17

Saksbeh.:
EF/TB
TB

Rådgiver for effektivisering og
organisasjonsutvikling

Vedlegg: Handlingsplan ekommunestrategi
Sakens bakgrunn;
Under behandling av sak 14/17 i rådmannsgruppen ble det besluttet å tilsette
effektiviseringsrådgiver, som en del av handlingsplan under ekommunestrategien.
Samme sak ble behandlet i styremøte for regionrådet og det ble besluttet et tilleggspunkt hvor
man ber rådmannsgruppen ta stilling til om effektiviseringsrådgiver også kan være leder for
efagrådet.
Vurdering:
Efagrådet og prosjektleder for DDF har gjennomarbeidet ekommunestrategien og utredet en
handlingsplan for arbeidet. Det var under denne handlingsplan at en rådgiver for
effektivisering kom opp som tiltak, som på sikt kan være selvfinansierende ved at man evner
å hente ut effekter av handlingsplanen i ekommunestrategien.
Handlingsplanen beskriver en 100% stilling, her er det behov for kunnskap om kommunal
drift, kompetanse og erfaring fra organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Ut fra denne
intensjonen anbefales det ikke å binde opp relativt stor ressurs hos denne kompetansebaserte
stillingen til å lede efagrådet. Sekretariatet anbefaler at man heller ser på muligheten for å
kombinerer personvernombud og leder efagrådet.

Sekretariatets innstilling:
1. Fosen Regionråd lyser ut stillingen som rådgiver for effektivisering og
organisasjonsutvikling for Fosenkommunene.
2. Stillingen finansieres 50% innenfor budsjett DDF og Fosen IKT garanterer for 50 %
lønn i budsjettåret 2018.
3. Stillingen organiseres til daglig i Fosen IKT med rapportering til rådmannsgruppen

Rådmannsgruppens behandling:



Digitaliseringsrådgiver må sees i sammenheng med utredningen i Fosen IKT og
prosjektet Døgnåpen digital forvaltning.
Fosen IKT, i samarbeid med eFagrådet utarbeider utlysningstekst for stillingen
Digitaliseringsrådgiver.

Rådmannsgruppens vedtak:
1. Fosen IKT utlyser 100 % fast stilling som Digitaliseringsrådgiver for
Fosenkommunene.

2. Digitaliseringsrådgiver organiseres til daglig sammen med Fosen IKT og rapporterer
til rådmannsgruppen
3. Stillingen finansieres 50% innenfor budsjett DDF og Fosen IKT garanterer for 50 %
lønn i budsjettåret 2018.
4. Stillingen finansieres etter 2018 innenfor rammene til Fosen IKT
5. I løpet av ett år skal effekten av stillingen synliggjøres.

Arbeidsutvalgets innstilling;
1. Fosen IKT utlyser 100 % fast stilling som Digitaliseringsrådgiver for
Fosenkommunene.
2. Digitaliseringsrådgiver organiseres til daglig sammen med Fosen IKT og rapporterer
til rådmannsgruppen
3. Stillingen finansieres 50% innenfor budsjett DDF og Fosen IKT garanterer for 50 %
lønn i budsjettåret 2018.
4. Stillingen finansieres etter 2018 innenfor rammene til Fosen IKT
5. I løpet av ett år skal effekten av stillingen synliggjøres.

FOSEN REGIONRÅD
Møteplan for Fosen Regionråd 2018, Vedtatt i styremøtet 03.11.17, sak 30/17
Dato

Møtested

Møtetype

Åfjord
Åfjord
Indre Fosen
Åfjord
Åfjord
Osen
Åfjord
Åfjord

02.02.2018
13.02.2018

08.06.2018 Roan

Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Styremøte/Rådsmøte
Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Styremøte
Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Konferanse for formannskapene
Styremøte / Årsmøte

05.09.2018
12.09.2018
21.09.2018
17.10.2018
31.10.2018
09.11.2018
28.11.2018
05.12.2018
14.12.2017

Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Styremøte
Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Styremøte/Rådsmøte
Rådmannsmøte
Arbeidsutvalg
Styremøte

07.09.2018 Budsjettdrøft. FR + samarbeidsordn.

31.01.2018
14.02.2018
02.03.2018
11.04.2018
26.04.2018
11.05.2018
23.05.2018
29.05.2018

Åfjord
Åfjord
Ørland
Åfjord
Åfjord
Indre Fosen
Åfjord
Åfjord
Bjugn

Endret plass. Endret dato Saker

Dato og møtested besluttes av AU

Budsjett
Budsjett

30.11.2018

