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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommunes tilsvar på rapport etter tilsyn, samt 
kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering 
når denne foreligger. 
 
Vedlegg 
Tilsvar på rapport etter tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 
2019 
 
Uttrykt vedlegg 
Kontrollutvalgets sak 4/20 Fylkesmannens tilsynsrapport ettervern og samarbeid mellom 
barneverntjenesten og NAV 
 
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 
barneverntjenesten og NAV i Midtre Gauldal kommune. 
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.  
 
I barneverntjenesten er det ført tilsyn med tilbud om ettervern fra 18 år, inkludert informasjon 
og veiledning om rettigheten ved overgangen til voksenlivet i god tid før fylte 18 år.  
I NAV er det undersøkt om unge som har eller har hatt barneverntiltak blir tilstrekkelig 
ivaretatt og får de tjenestene de har behov for. I begge tjenestene er det fasen med 
informasjon, kartlegging/utredning og vurderinger om tiltak og tjenester som har vært tema. 
 
Følgende lovbrudd ble avdekket under tilsynet: 
Lovbrudd 1 – omfatter barneverntjenesten 
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke etterverntiltak til ungdom som har mottatt hjelpetiltak i 
hjemmet. Kommunen sikrer ikke ungdommers rettigheter gjennom enkeltvedtak. 
 
Lovbrudd 2– omfatter både barneverntjenesten og NAV 
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke tilstrekkelig samarbeid mellom barneverntjenesten og 
NAV, slik at unge som trenger det, får et helhetlig, forsvarlig og koordinert tjenestetilbud. 
 
Fylkesmannen har bedt Midtre Gauldal kommune om å legge frem en plan for hvordan 
lovbruddene vil bli lukket innen 29. februar 2020. Planen skal inneholde følgende: 
• Tiltak som kommunen har og/eller skal igangsette for å rette opp lovbruddene. 
• Hvordan ledelsen vil følge med på, samt kontrollere at tiltakene blir iverksatt. 
• Hvordan ledelsen vil gjennomgå og vurdere om tiltakene har virket som planlagt, etter at 

de har fått virke en tid. 



• Kommunens egne frister for å sikre framdrift i dette 
 
Videre ber Fylkesmannen om at kommunen gjør en vurdering av hvilke forhold som har 
påvirket og bidratt til lovbruddene. 
 
Det er kommunen som har ansvar for å rette påpekte lovbrudd, og Fylkesmannen skal følge 
opp inntil kommunen har rettet lovbruddene. Tilsynet skal derfor ikke avsluttes 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. 
 
 
Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef, orienterte om kommunens 
oppfølging av tilsyn på kontrollutvalgets møte 27. febuar 2020 (sak 4/20).  
Midtre Gauldal kommune har sendt Fylkesmannen en plan for lukking av lovbrudd innen 
fristen (vedlegg). 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Midtre Gauldal kommunes tilsvar på rapport etter tilsyn 
for utfyllende informasjon om kommunens arbeid med å lukke lovbruddene. 
Kommunedirektøren er i e-post av 6. november bedt om å orientere om status i kommunens 
arbeid med å få lukket lovbruddene. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommune sin 
plan for lukking av avvik, samt orienteringen som vil bli gitt i utvalgets møtet 17. november til 
orienteirng, og legger dette til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av 
virksomheten i Midtre Gauldal kommune. 
 
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget når denne 
foreligger. 
 
 


