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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Vedlegg 
Notat fra kommunedirektøren  - Prosjekt Vi2030 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering om oppvekstområdet. 
 
Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget ønsker å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Riktig hjelp til riktig tid» Kontrollutvalget har også vedtatt å avlegge barneverntjenesten og 
PPT et besøk. På grunn av Corona situasjonen gjennomføres dette på Teams. 
 
Kontrollutvalget har på forhånd stilt følgende spørsmål til kommunedirektøren: 
 

1. Hvordan forholder kommunen seg til EMD domstolen og vedtak / dommer som er 
avsagt der? Og, hvordan innvirkning har dette på vedtak som fattes?  

2. Utvikling de 5 siste år mht. til antall saker i nemd og i retten. 
3. Hvilket arbeid er initiert på statlig side mht. barnevern? 
4. Kompetansekravene 

1. Status mht. kompetanse i barnevernet? 
2. Hva gjøres på statlig side og hva gjøres i kommunen for å heve 

kompetansen? 
5. Hva gjøres i kommunen mht. informasjonsflyt, kunnskapsdeling og organisering av det 

barn og familierettede arbeid? 
6. Hva tenkes på kommunens og statens side mht. spørsmål nr. 5. (Stikkord taushetsplikt 

og spenningene mellom rollene som terapaut og offentlig myndighet) 
7. Hvilke tanker har kommunen gjort seg om kultur, og har kommunen iverksatt tiltak for å 

utvikle kulturen i tiltaksapparatet? 

Det ønskes også en kort statusoppdatering om arbeidsmiljøet i barneverntjenesten. 
 
Lederne for kontrollutvalgene i de samarbeidende kommuner inviteres for å høre 
kommunedirektørens orientering. Dersom orienteringen gis før møtet formelt settes, vil disse 
også kunne stille spørsmål. 
 
 
Vurdering 
Referatsak «Notat fra kommunedirektøren  - Prosjekt Vi2030» fra forrige møte vedlegges for 
ordens skyld. 
 
Det har vært utfordringer knyttet spesielt til barneverntjenesten over lengre tid. Det vurderes 
derfor som særskilt viktig at kontrollutvalget følger opp dette området. 
 
 
 


