Henvendelse til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
18.11.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/297 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Henvendelse - Vedrørende barnevernets fremtreden mv. (u.offl. jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1)
Behandling:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse/klage på barnevernet.
Før saksbehandlingen startet ba utvalgsmedlem Nina M. Skårild utvalget vurdere hennes
habilitet. Medlemmet redegjorde for forhold som kan tenkes å være egnet til å svekke tilliten
til upartiskheten til medlemmet.
Utvalgsmedlemmet fråtrådte behandling, det var ikke innkalt varamedlem.
Kontrollutvalget behandlet opplysningene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Utvalgsmedlem Nina M. Skårild er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd.
Enstemmig.
Deler av saken omhandler taushetsbelagte opplysninger. Utvalget måtte ta stilling til om
møtet skulle lukkes. Henvendelsen omhandler bl.a. tidligere forhold som gjelder mindreårige
som ikke har samtykket til at disse opplysningene gjøres kjent og som er egnet til å
identifisere vedkommende. Henvendelsen omhandler også påstander/kritikk av ordførers
håndtering av mottatte varsler.
For den delen av saken som gjelder opplysninger som er underlagt lovpålagt taushetsplikt
lukkes møtet, jf. kommuneloven § 11 - 5 andre ledd andre punktum, jf. forvaltningsloven § 13
første ledd nr. 1.
Enstemmig.
Kontrollutvalget fikk utdelt henvendelsen og behandlet saken.
Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget ber ordføreren orientere utvalget om håndteringen i forbindelse med
mottatte varsler.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientering utvalget om hvordan kommunen har
håndtert eventuelle mottatte varsler de har mottatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber ordføreren orientere utvalget om håndteringen i forbindelse med
mottatte varsler.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientering utvalget om hvordan kommunen har
håndtert eventuelle mottatte varsler de har mottatt.
Saksutredning
Kontrollutvalget mottok en henvendelse per post oversendt via kommunen 1.11.2019.
Flere av opplysningene er av en slik karakter at de er egnet til å avsløre vedkommende selv

eller andre nærstående til vedkommende.
Ønsker kontrollutvalget at opplysningene blir fremlagt i møte, må utvalget vedta å lukke møte
før saken kan tas opp til behandling, jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd andre punktum.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om det vil gå videre med saken. I såfall må utvalget ta stilling
til hvilken oppfølging som fremstår som hensiktsmessig.

