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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Kontrollutvalgets sak 32/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - Klæbu kommunes egenvurdering

Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6.
oktober 2009 og 15. oktober 2014 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag
tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen
og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av
tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Det
samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber kommunene om å
gjøre.
Fylkesmannen har i brev av 26.01.2016 varslet Klæbu kommune om tilsyn vedr.
barn i fosterhjem. Tilsynet gjennomføres ved en egenvurdering av organisering og
gjennomføring av tilsyn med barn i fosterhjem.
Barnevernlovens regler om tilsyn med barn i fosterhjem ble endret med virkning fra
1. februar 2014. Lovendringen innebærer at plikten til å føre tilsyn er lagt til
kommunen, og ikke til barneverntjenesten som tidligere. Kommunen der
fosterhjemmet ligger, har nå fått ansvar for å føre tilsyn med at det enkelte barn får
forsvarlig omsorg i fosterhjemmet.
Videre er kommunen gitt et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og
oppfølging av tilsynet. Kommunen har ansvaret for at tilsynet blir utført på en
forsvarlig måte, og har nå også ansvar for at de som skal utøve tilsynet gis
nødvendig opplæring og veiledning.
Klæbu kommune har den 12.05.2016 sendt inn en egenvurdering vedr. tilsyn med
barn i fosterhjem til Fylkesmannen. I tillegg har Klæbu kommune redegjort for
hvordan ledelsen skal følge opp og kontrollere igangsatte tiltak som er iverksatt,
brev av 25.10.2016 (vedlegg).
Fylkesmannen har i sitt brev til Klæbu kommune, datert 28.10.2016, avsluttet sitt
tilsyn vedr. oppfølging av tilsyn med barn i fosterhjem (vedlegg).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget fikk Klæbu kommune sin egenvurdering vedr. tilsyn med barn i
fosterhjem fremlagt på sitt møte 13. oktober 2016.

Kontrollutvalget ønsket å få en ny sak vedr. tilsynet når Fylkesmannen hadde
avsluttet sitt tilsyn.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Klæbu kommune sin
redegjørelse (brev av 25.10.2016) vedr. kommunens oppfølging og kontroll av
igangsatte tiltak, samt Fylkesmannen sitt brev av 28.10.2016 vedr. avslutting av
tilsyn til orientering.

