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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering
når denne foreligger.
Vedlegg
Rapport etter tilsyn med ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten i
kommunene Skaun og Melhus 2019
Melhus kommunes plan for lukking av avvik
Saksopplysninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter
tilsyn i kommunene.
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med ettervern og samarbeid mellom NAV
og barnevernstjenesten i Melhus og Skaun. Tilsynet ble gjennomført i perioden 4. november
til 8. november 2019, endelig rapport etter tilsynet forelå 20. august 2020.
Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sikrer at unge som trenger det får et
forsvarlig ettervern fra barneverntjenesten og forsvarlige sosiale tjenester fra NAV, med vekt
på brukermedvirkning, samarbeid og koordinering.
Det ble avdekket ett lovbrudd under tilsynet. Lovbruddet er rettet mot barneverntjenesten:
Melhus kommune sikrer ikke at alle ungdommer som trenger det, får forsvarlig ettervern fra
barneverntjenesten:
• Ikke alle aktuelle ungdommer får informasjon om retten til ettervern
• Det fattes ikke alltid avsluttende vedtak der vurderingen av barnets beste inngår som del
av begrunnelsen
• Det sikres ikke alltid
o utredning av ungdommens helhetlige situasjon
o behov for sosiale tjenester fra NAV
o tilstrekkelig samarbeid med NAV
Fylkesmannen har bedt Melhus kommune om å legge frem en plan for hvordan lovbruddet vil
bli rettet innen 30. september 2020. Planen må minimum inneholde følgende:
• Tiltak som kommunen har igangsatt og/eller skal igangsette for å rette opp lovbruddet.
• Hvordan ledelsen vil følge med på, og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
• På hvilken måte ledelsen vil evaluere om tiltakene fører til forventet endring
• En redegjørelse for når kommunen forventer at lovbruddet skal være rettet, og hvilke
frister kommunen setter seg for å sikre fremdrift.
Det er kommunen som har ansvar for å rette påpekte lovbrudd, og Fylkesmannen skal følge
opp inntil kommunen har rettet lovbruddene.Tilsynet avsluttes ikke før Fylkesmannen er

rimelig sikker på at lovbruddene er rettet og kommunen har lagt til rette for at tjenestene
fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet, samt Melhus kommune sin plan for lukking av avvik.
Fylkesmannen har ikke lukket/avsluttet tilsynet.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens
tilsynsrapport, samt Melhus kommune sin plan for lukking av avvik, og legger dette til grunn
som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune.
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget når denne
foreligger.

