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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og vurderer barnevern som et aktuelt
område for forvaltningsrevisjon i løpet av inneværende valgperiode.
Vedlegg
Rapport barnevern - fylkesmannen 2016
Evaluering barnevernstjenesten i Sør-Trøndelag - Værnesregionen

Saksutredning
Det interkommunale barnevernet i Værnesregionen er et samarbeid mellom Stjørdal,
Frosta, Meråker, Tydal og Selbu. Stjørdal er vertskommune for samarbeidet.
Telemarksforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomført
en større evaluering av interkommunale barneverntjenester, herunder for
Værnesregionen.
Tydal kontrollutvalg har tidligere gjennom vedtak signalisert at de ønsker å delta i en
eventuell felles forvaltningsrevisjon på området, dersom kontrollkomiteen i
vertskommunen på ny bestiller en gjennomgang. Tidligere vedtak i kontrollkomiteen
i Stjørdal kommune om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon ble opphevet bl.a. i
påvente av fylkesmannens rapport og orienteringene om pågående arbeid som ble
gitt fra administrasjonen på fellesmøte for kontrollutvalgene i Værnesregionen
12.6.15.
Kontrollutvalget i Tydal deltok på nytt fellesmøte for kontrollutvalgene i
Værnesregionen 16.9.16. Der ble det bli gitt orienteringer fra barnevernstjenesten,
rådmannen og flere som jobber med barn og unge. De la spesielt vekt på hvordan
vertskommunen har fulgt opp vedlagte tilsynsrapport fra Fylkesmannen i NordTrøndelag, fra juni 2016, hvor det ble påpekt brudd på flere bestemmelser ved
kontroll av 9 enkeltmapper. Fylkesmannen påpekte spesielt at avvikene denne gang
også var påpekt ved kontroller tidligere år. Det ulike brudd på krav i
Internkontrollforskriften i forhold til oppfølging av barn med hjelpetiltak. Det var
gjennomgående mangel på dokumentasjon. Rådmannen og barnevernsleder opplyste
at de er i tett dialog med fylkesmannen og skal lukke avvikene i løpet av høsten og
forbedre internkontrollsystemet.
I vedlagte rapport fra Telemarksforskning har Konsek valgt å ta ut kapitlene som kun
berører de øvrige interkommunale barneverntjenestene, da dokumentet er svært
omfattende. Som det fremgår av kapittel 9 Oppsummerende vurderinger (side 61 i
rapporten) er barnevernstjenesten styrket gjennom større og sterkere fagmiljøer,
men at det fortsatt er utfordringer innen barnevernet i Værnesregionen.

Det pekes bl.a. på følgende:
·
·
·
·

Ikke gode nok samarbeidsrutiner med andre tjenester og styrende organer i
samarbeidende kommuner
Behov for styrking av forebyggende arbeid med andre tjenester i
samarbeidende kommuner
Viktig med tidlig innsats for å redusere belastning for barn og familier og
reduserte kostnader for kommunene
Viktig med omforente samarbeids- og rapporteringsrutiner i kommunene og at
forventningene er samstemte

I oppsummeringen fremgår det også at det er satt i gang tiltak i forhold til påpekte
utfordringer og at det er ingen ting som tyder på at en vil få en bedre
barnevernstjeneste om en går tilbake til en kommunal tjeneste, slik det var tidligere.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er viktig at kommunene og kontrollutvalgets medlemmer også blir gjort kjent
med innholdet i tilsynsrapper og evalueringer som omfatter tjenester som løses
gjennom interkommunale samarbeid. Kontrollutvalget må på bakgrunn av
dokumentene og orienteringer som ble gitt til 2 av utvalgets medlemmer på
fellesmøtet på Stjørdal 16.9.16 ta stilling til om barnevern bør inn som et aktuelt
tema for forvaltningsrevisjon for kommende planperiode eller følges opp på annen
måte.

