Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune
Arkivsak:

20/447

Møtedato/tid:

07.12.2020 kl 09:00-13:45

Møtested:

Rådhuset, Kyrksæterøra, møterom: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Bjarne Sæther (Leder)
Oddny Løwe
Nina Marø Skårild
Hallgeir Buhaug
Astri Wessel
Forfall:
Jorulf Gumdal
Andre møtende:
Anita Ørsal Oterholm, ass.kommunedirektør (sak 41/20)
Mona Storsveen Forren, enhetsleder Barnevern (sak 41/20)
Arve Gausen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) (sak
42/20)
Kjell Næssvold, ansvarlig regnskapsrevisor, RMN (sak 43/20-45/20)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(Konsek)
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
41/20
42/20
43/20
44/20
45/20
46/20
47/20
48/20
49/20
50/20

Saktittel
Orientering fra rådmannen - Barnevern i Heim kommune
Forvaltningsrevisjon vann og avløp - prosjektplan
Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet og bekreftelse på vandel
Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2020
Forenklet etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Henvendelse med påstander om brudd på likebehandlingsprinsippet,
bygningsloven med tilhørende forskrifter og god forvaltningsskikk mv.
Delegasjonsreglement
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 41/20 Orientering fra rådmannen - Barnevern i Heim kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:
Rådmannen ved enhetsleder barnevern, Mona Forren, orienterte utvalget og besvarte spørsmål
fra utvalget.
Utvalget fikk en orientering om barnevernets rutiner og praksis for oppfølging av melding,
undersøkelser, vedtak og tiltak.
Presentasjonen blir lagt ved protokollen.
Forslag til vedtak - enstemmig.
Omforent tilleggsforslag
Kontrollutvalget ber ordfører vurdere å sette opp årlig orienteringsak om barnevernets virksomhet
i kommunestyret.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber ordfører vurdere å sette opp årlig orienteringsak om barnevernets virksomhet
i kommunestyret.

Sak 42/20 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen
innenfor en ressursramme på 370 timer med leveringstidspunkt 10.09.2021.

Behandling:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, presenterte prosjektplanen og besvarte
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget ber revisor vurdere å innhente informasjon om opplevd drikkevannskvalitet med
tanke på klor- lukt og smak fra kommunens grennalag.
Kontrollutvalget ber revisor fokusere på avrenning mot kommunale vannkilder.
Omforent forslag
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med innspill gitt i møtet og ber revisor gjennomføre
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 370 timer med leveringstidspunkt
10.09.2021.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen med innspill gitt i møtet og ber revisor gjennomføre
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 370 timer med leveringstidspunkt
10.09.2021.

Sak 43/20 Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet og
bekreftelse på vandel
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet samt bekreftelse av vandel til
orientering.

Behandling:
Bekreftelse på vandel og egenerklæring av egen uavhengighet ble lagt frem.
Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet samt bekreftelse av vandel til
orientering.

Sak 44/20 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon
for 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, presenterte revisjonstrategien og
status for regnskapsrevisjon for 2020.
Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering.

Sak 45/20 Forenklet etterlevelseskontroll - Risiko- og
vesentlighetsvurderinger
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
45/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll
til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner, presenterte risiko- og
vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll for 2021.
Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll
til orientering.

Sak 46/20 Henvendelse med påstander om brudd på
likebehandlingsprinsippet, bygningsloven med tilhørende forskrifter og
god forvaltningsskikk mv.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
46/20

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Kontrollutvalget vurderte videre oppfølging av henvendelsen.
Omforente forslag
Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut de påstander som er fremmet i henvendelsen.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere kontrollutvalget på generelt grunnlag om rutiner for
saksbehandling der kommunen selv er tiltakshaver, herunder de lovkrav som stilles til
dokumentasjon for godkjenninger, tiltaksklasser, fagkompetanse, ansvarsrett,
samsvarserklæringer mv.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut de påstander som er fremmet i henvendelsen.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere kontrollutvalget på generelt grunnlag om rutiner for
saksbehandling der kommunen selv er tiltakshaver, herunder de lovkrav som stilles til
dokumentasjon for godkjenninger, tiltaksklasser, fagkompetanse, ansvarsrett,
samsvarserklæringer mv.

Sak 47/20 Delegasjonsreglement
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
47/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget kan ta delegasjonsreglementet for administrativt nivå til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget fikk lagt frem delegasjonsreglementet for rådmannen.
Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar delegasjonsreglementet for administativt nivå til orientering.

Sak 48/20 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget fikk lagt frem referatsakene i møtet.

Møtedato
07.12.2020

Saknr
48/20

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 49/20 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
49/20

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Omforente forslag
Kontrollutvalget avholder møte, onsdag den 13.01.2021 kl. 10.00.
Kontrollutvalget ber om at det legges til rette for direkte strøming for 2021 og at møtene avholdes
i enten K-salen, kyrksæterøra eller Liabø.
Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets møter legges inn i den kommunale møtekalenderen
for 2021.
Kontrollutvalget ber om å få tildelt en egen epost som følger ledervervet og at lenken er
tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte, onsdag den 13.01.2021 kl. 10.00.
Kontrollutvalget ber om at det legges til rette for direkte strøming for 2021 og at møtene avholdes
i enten K-salen, kyrksæterøra eller Liabø.
Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets møter legges inn i den kommunale møtekalenderen
for 2021.
Kontrollutvalget ber om å få tildelt en egen epost som følger ledervervet og at lenken er
tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Sak 50/20 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
07.12.2020

Saknr
50/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.12.2020.

Behandling:
Protokollen godkjennes.
Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.12.2020.

Møte i kontrollutvalget 07.12.20

• Praksis og rutiner i det barnevernsfaglige arbeidet
• Jmf. Bvl.§ 1-1
«..skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid….
Loven gjelder for de mellom 0-18 år, ettervern fram til 23 år
(25 år)

Melding
• Reguleres av bvl. § 4-2
«Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke, gjennomgå
innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med
undersøkelser etter § 4-3

Undersøkelse
• Reguleres av bvl. § 4-3
Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser
« Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som
kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten
snarest undersøke forholdet, jmf. frister..»
• Undersøkelsen skal gjennomføres innen 3 mnd., særlige tilfeller 6
mnd.

Vedtak
• Reguleres av bvl. § 4-4
«Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet
eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk
hjelpetiltak for barnet og familien.»
• Samtykkebasert

Oppfølging av hjelpetiltak
• Reguleres av bvl. § 4-5
« Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en
tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på
hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er
tjenlig, evt. om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er
grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres
regelmessig»

Eksempler på tiltak
• Råd og veiledning fra kontaktperson i bvtj.
• Barnesamtaler
• Familieråd
• Cos-p, foreldreveiledning
• Økonomisk støtte til barna/ungdommene
• Dekning av barnehage, SFO
• Tverrfaglig samarbeid/samarbeidsmøter
• Frivillig plassering hos familie/nettverk

Vedtak om å overta omsorgen
• Reguleres av bvl. § 4-12
• «Dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen…dersom
foreldrene ikke sørger for et sykt , funksjonshemmet eller spesielt
hjelpetrengende barn.. Dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for
alvorlige overgrep i hjemmet….dersom barnets helse eller utvikling
kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta
tilstrekkelig ansvar for barnet.»
• Forslag om omsorgsovertakelse besluttes i Fylkesnemnd for barnevern
og sosiale saker. (Særdomstol)

Arbeidsoppgaver for kontaktperson
• Utredning av barnevernsaker ihht loverk og forskrifter, herunder
observasjoner og informasjonsinnhenting tilpasset barnet/familiens situasjon
• Faglig vurdering og prioritering ved iverksetting og oppfølging av hjelpe-og
omsorgstiltak
• Følge opp tildelte saker ihht de frister som er inntatt i lov om
barneverntjenester

• Følge opp familieveiledere og oppdragstakere satt inn i den enkelte familie
• Forberedelse og partsrepresentasjon av saker til Fylkesnemnda/retten
• Koordinere samarbeid med samarbeidspartnere

• Godkjenning av fosterheim, besøksheim, vurdering opp mot barnets behov og
situasjon

Dagens situasjon –dommene i EMD
• Høyesterett har presisert kravene til barnevernets
saksbehandling –særlig når det gjelder vurderinger og
begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgsovertakelse
og samvær.
• Både Høyesterett og EMD mener det er behov for en
innskjerping av kravene som stilles til utredning før
tiltak begrunnes, og de begrunnelser som gis når tiltak
treffes.
• Dette gjelder særlig tiltak etter kap4, særlig ift.
adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær.

Barnevernsreform/oppvekstreform-2022
• De konkrete endringene i reformen som er klart så langt:
1. Refusjonsordning for ordinære fosterhjem opphører
2. Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av
fosterhjemmene
3. Plikt om å alltid søke etter fosterhjem i familie/nettverk
4. Omsorgskommunen får ansvar for valg og godkjenning av
fosterhjem

Endringer i barnevernloven
Innføring av samtaleprosess

Krav om årlig tilstandsrapportering til kommunestyret
Endring i fylkesnemndas stedlige virkeområde, som blant annet
åpner for at det kan være flere nemnder i et fylke
Bedre vern av barn med skjult adresse
Rett til ettervern fram til fylte 25 år

Samtaleprosess som en varig ordning i fylkesnemnda trådte i kraft 1. juli
2020. Rett til ettervern fram til fylte 25 år krever økte bevillinger til
kommunene.
Øvrige endringer trer i kraft 1. januar 2021.
•

Torill Moe

