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Avtale om barneverntjenester med Melhus kommune
Saksutredning
I plan for forvaltningsrevisjon har Skaun kommune satt opp barnevern som prioritert prosjekt.
Utvalget har vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon på området, og fikk fremlagt
prosjektplan den 5.6.19 (sak 25/19). Prosjektplanen legger opp til en revidering av hvordan
Skaun kommune erfarer samarbeidet med barneverntjenesten i Melhus kommune, samt om
rådmannens internkontroll på området er oppdatert og tilgjengelig.
Kontrollutvalget ønsker i større grad at revisjonen skal ta for seg de interne forholdene i
barnevernet, og mener at prosjektplanen ikke tar opp disse spørsmålene i tilstrekkelig grad.
Som følge av dette ønsker utvalget mer kunnskap om hvilken myndighet de har til å bestille
en forvaltningsrevisjon på området, før de eventuelt velger å gå videre med prosjektet.
Skaun har inngått en avtale om interkommunalt samarbeid med Melhus kommune på
området. Melhus er vertskommune og har det administrative ansvaret for tjenesten.
I følge samarbeidsavtalen delegerer Skaun kommune all myndighet til vertskommunen innen
aktuell lovgiving for å treffe avgjørelser innen fagområdet i enkeltsaker eller saker som ikke
er av prinsipiell betydning.
Kontrollutvalget i Melhus er kontrollutvalg for barnevernstjenesten, noe som innebærer at det
er utvalget i Melhus som må bestille en forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet. Skal
kontrollutvalget i Skaun bestille dette må det i utgangspunktet gjøres sammen med utvalget i
Melhus. Det utvalget kan revidere uten støtte fra Melhus er Melhus kommune sin
tjenesteleveranse til Skaun. Det er sendt en forespørsel til Melhus om å gjennomføre en
forvaltningsrevisjon av barnevernet, men Melhus kommune har avslått denne forespørselen
da utvalget ikke har satt opp barnevern i sin plan for forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet informerer også om at Fylkesmannen i Trøndelag har planlagt å gjennomføre et
tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV Melhus kommune i
perioden 4.-8. november.
I dagens møte orienterer virksomhetsleder på familie og forebygging i Melhus kommune,
Ragnhild Høyem om det interkommunale samarbeidet med Skaun, samt om hvordan
kommunen organiserer tjenesten opp mot barna i Skaun kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. Utvalget må vurdere
om de ønsker å gå videre med en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten, med eller
uten at kontrollutvalget i Melhus kommune er med på revisjonen. Alternativt bør utvalget
vurdere å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor et annet tjenesteområde.

