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Møte med Kontrollkomiteen i Trondheim 15.10.2018
Møtested: Rådhuset Trondheim, formannskapssalen
Tid: 17:00 – 19:30
Deltakere fra kontrollutvalget i Klæbu: Jomar Aftret, Regine Bianca Ness, Jan Erik Engan,
samt kontrollutvalgets sekretær Eva J. Bekkavik.

Kontrollutvalget var tilstede under Kontrollkomiteens møte. Kontrollkomiteen behandlet
følgende saker:
− Kommunens oppfølging av lovbrudd i barnevernet
− Regnskapsrevisjon – Dokumentasjon og godtgjørelse for fosterhjem, besøkshjem og
tilsynsførere
− Saksforberedende møte til høring om habilitet og etiske retningslinjer.
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollkomiteen, møtet ble lukket under en del av orienteringen. Media og mange tilhørere
var tilstede under den åpne delen av orienteringen.
Fylkesmannen avla en rapport etter tilsyn med Barne- og familietjenesten Østbyen høsten
2016. Fylkesmannen avdekket at 40% av alle mottatte meldinger siste halvår 2015 ble
henlagt. Kontrollkomiteen stilte spørsmål om kvaliteten var god nok i de sakene som ble
behandlet (60%).
Trondheim kommune vil reåpne 2000 bekymringsmeldinger (både henlagte og behandlede),
det ble presisert at det ikke er snakk om 2000 egne saker, men at flere meldinger kan tilhøre
en og samme sak. Rådmannen skal gjennomføre en internrevisjon i Østbyen, det er nedsatt
en gruppe på 6 personer, oppstart er berammet til 1. november og revisjonen skal avsluttes
mars 2019.
Kontrollkomiteen vedtok å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på Barnevernet Østbyen
og de ba om at rapporten går inn i saker som tidligere er henlagt, samt i arbeidsforholdene
ved enheten.
Kontrollkomiteen har vedtatt å gjennomføre en høring som en del av saksbehandlingen
knyttet til en gjennomført forvaltningsrevisjon vedr. Habilitet og etiske retningslinjer i KPA
(kommuneplanens arealdel) og Grønn strek.
Kontrollkomiteen ba leder og nestleder i samarbeid med kontrollkomiteens sekretariat
komme tilbake til komiteen med en tydelig anbefaling for tidsplan, tema og hvem som skal
inviteres. Saksfremlegget skal ferdigstilles innen utgangen av november.

Fellesmøte kontrollutvalget i Klæbu og kontrollkomiteen i Trondheim
Tema som ble tatt opp:
− Regnskap for fellesnemnda
− Gjennomførte forvaltningsrevisjoner siste år
− Bestilte/pågående forvaltningsrevisjoner
− Politisk organisering etter 2019

−
−

Valg av revisjonsordning for den nye kommunen
Valg av sekretariatsordning for den nye kommunen

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon, har sendt følgende
spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
De "gamle" kontrollutvalgene vil fungere ut 2019. Det nye bystyret skal ha konstituerende
møte 24. oktober 2019, hvor komiteer og kontrollutvalg blir valgt.
• Er medlemmer i de "gamle" kontrollutvalgene valgbare til nye posisjoner i den nye
kommunen etter valget?
• Er medlemmer i andre posisjoner enn kontrollutvalget i de gamle kommunene
valgbare til kontrollutvalget i den nye kommunen?
Hvis det formelle skaper problemer for valgbarheten så må det kanskje vurderes noen
overgangsløsninger?
Erland Aamodt i departementet har svart følgende (15.10.2018)
Vi må se litt nærmere på dette spørsmålet. Jeg kommer tilbake til deg om litt.

Eva J. Bekkavik
rådgiver

