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Tilskuddsmidler til Barnas Stasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det utbetales ikke ytterligere tilskuddsmidler til Barnas Stasjon.
2. Tilskuddsmidlene omdisponeres til andre formål innen barnevern.
Saken legges fram for å gi kommunestyret grunnlag for å vurder videreføring eller avslutning
av tilskuddsordningen med bakgrunn i gjennomgang og tidligere vedtak i kommunestyret.
Saken drøfter ikke alternative ordninger for målgruppen; familier med barn i sårbare
livssituasjoner.
Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Som del av en varslingssak til kontrollutvalget har Barnas Stasjon i den senere tid blitt
ettergått av både rådmannens administrasjon og Lier kommunes revisor, KPMG.
I denne gjennomgangen har det ikke vært mulig å påvise om bruk av midler har vært i strid
med kommunestyrets forventning. Det er påpekt manglende rutiner for rapportering,
oppfølging og kontroll av tilskuddsmottakere, noe rådmannen har etablert rutine for, ref.
melding 21/2017 i Kommunestyret. Som del av vedtak i sak 81/2017 i kommunestyret, pkt. 6,
skal det skrives kontrakt, i henhold til rådmannens rutine, med Barnas Stasjon før ytterligere
tilskudd betales ut. Dette er også gjentatt i vedtak i sak 36/2018 i Kommunestyret, pkt. 2.
Ved gjennomgang av KPMGs forvaltningsrapport, innhenting av siste årsrapport fra Barnas
Stasjon samt samtaler med Barnas Stasjon viser det seg at kun 2 barnefamilier benytter seg av
tilbudet i 2018 med 1 barnefamilie til på venteliste. Tidligere har Barnas Stasjon nådd ut til
mellom 7 og 14 barnefamilier årlig.
Historikk:
HP 2011-2014
Tilskudd til Barnas Stasjon blir vedtatt.
2017

Kontrollutvalget mottok varsel og Rådmannen stanset tilskuddet inntil bruk av tilskuddet
kunne ettergås.
PS 81/2017
Rådmannens rapport ble lagt frem og følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret ber om at det innen 01.01.18 er utarbeidet vilkår for utbetaling av tilskudd
i Lier kommune.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 01.10.17 legger fram en oversikt over
utbetalte tilskudd i Lier (2010-2017).
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen 01.11.17 avklare om det i perioden Barnas
Stasjon har mottatt støtte, har vært avvik fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger i
pengebruken.
4. Lier kommune innstiller inntil videre betaling av tilskudd til Barnas Stasjon.
5. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere Lier kommunes alminnelige rutiner for
behandling av varslere innen 01.06.18.
6. Før det inngås avtale med Barnas Stasjon om ytterligere tilskudd, legges denne fram for
formannskapet til behandling.

MS 21/2017
Rådmannen la frem rutine og oversikt som svarte ut pkt. 1 og 2 i PS 81/2017.
131/2017
Kontrollutvalget la frem «Undersøkelse om kommunens tilskudd til Barnas Stasjon» som
foreløpig orientering. Rapporten ble sendt tilbake til revisor for å inkludere ytterligere
informasjon.
36/2018
Kontrollutvalget la frem endelig rapport fra KPMG og følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar til orientering kontrollutvalgets sak 23/18 og Rapport 2018 –
Undersøkelse av Lier kommunes tilskudd til Barnas Stasjon.
2. Lier kommune avventer ytterligere utbetalinger til Barnas stasjon til rutiner er forbedret og
avtale om bruk, rapportering og kontroll er på plass.

Alternative forslag til vedtak:
1. Opprettholde opprinnelig vedtak og inngå avtale med Barnas Stasjon.
2. Ordningen opphører
3. Alternative tiltak/ordninger for målgruppen vurderes. Henvisning til behandlingen av
helse, omsorg og velferdsplanen som kommer til behandling etter sommerferien
og/eller HP 2019.
Rådmannens kommentarer:
Ut fra den økonomiske situasjonen mener rådmannen det ikke kan forsvares å benytte
250 000 kr siden det er relativt få barnefamilier med tilknytning til Lier som har benyttet
ordningen den siste tiden.

