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Orientering til kontrollutvalget - økonomisk kriminalitet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
44/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/1 - 15
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Risikoen for at kommuner utsettes for svindel
Saksopplysninger
I bladet Kommunerevisoren 5-2020 (utgitt av Norges Kommunerevisorforbund), er det
publisert en artikkel om risikoen for at kommuner utsettes for svindel.
Artikkelen baserer seg på en undersøkelse som Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Inyett
AS har gjennomført i kommuner og fylkeskommuner i Norge.
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvilke tiltak kommunene og fylkeskommunene
gjennomfører for å unngå ulike former for misligheter, svindel og andre former for økonomisk
kriminalitet.
Resultatet av undersøkelsen viser at det er høy risiko for at kommuner og fylkeskommuner
ikke oppdager tap som følge av misligheter, svindel eller andre former for økonomisk
kriminalitet.
På kontrollutvalgets møte 10. september så orienterte kontrollutvalgets leder om artikkelen
og anbefalte utvalgsmedlemmene å lese den.
Etter ønske fra kontrollutvalgets leder så er det sendt en henvendelse (e-post av 22.
september) til rådmannen og bedt om en orientering om Melhus kommunes tiltak for å unngå
ulike former for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannen sin orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Tilsynsrapport - ettervern og samarbeid mellom NAV og
barnevernstjenesten i Melhus og Skaun
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
45/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
20/235 - 4
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.
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Marita Beate Rendal Ugseth,

Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn i Melhus kommune og Skaun
kommune med temaet ettervern og samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAV
Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte tilsyn i kommunene Melhus og Skaun, og besøkte i den
forbindelse barneverntjenesten og NAV fra 4.11.2019 til 8.11.2019. Vi undersøkte om
barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV sørger for at ettervern og samarbeid mellom
tjenestene blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at ungdom får trygge og gode tjenester.
Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn 2019 initiert av Statens helsetilsyn.
Det vises til Fylkesmannens oversendelse av foreløpig rapport i brev av 25.2.2020 der følgende
lovbrudd ble lagt frem:
Melhus kommune sikrer ikke at alle ungdommer som trenger det, får forsvarlig ettervern fra
barneverntjenesten:
o Ikke alle aktuelle ungdommer får informasjon om retten til ettervern
o Det fattes ikke alltid avsluttende vedtak der vurderingen av barnets beste inngår som del av
begrunnelsen
o Det sikres ikke alltid
 utredning av ungdommens helhetlige situasjon
 behov for sosiale tjenester fra NAV
 tilstrekkelig samarbeid med NAV
Dette er brudd på barnevernloven § 1-3, andre ledd jf. §§ 1-4, 1-5, 1-6, 4-1, 6-3 a, 3-2 og 2-1 og
forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.
I vår oversendelse av foreløpig rapport ble det bedt om at kommunen ga sine eventuelle
tilbakemeldinger innen 20.3.2020. Fylkesmannen har ikke mottatt tilbakemelding fra kommunen
innen frist, og det legges derfor til grunn at kommunen ikke har kommentarer til rapporten.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Fylkesmannens oppfølging av kommunen i fortsettelsen
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.
Som en oppfølging av lovbruddet bes det om at kommunen oversender en plan for lukking det
avdekkede lovbruddet.
Planen skal minimum inneholde:
 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.
Frist for oversendelse av plan settes til 30.9.2020.
En svikt hos Fylkesmannen i Trøndelag, har ført til at rapporten ikke er sendt ut som planlagt mai
2020. Fylkesmannen ønsker å beklage dette.

Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med hilsen
Erik Stene (e.f.)
Direktør
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Marita Beate Rendal Ugseth
seksjonsleder og revisjonsleder
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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TILSYNSRAPPORT

Rapport etter tilsyn med temaet
ettervern og samarbeid mellom NAV
og barneverntjenesten i kommunene
Skaun og Melhus 2019
Tidsrom for tilsynsbesøket:
4.11.2019 - 8.11.2019

Fylkesmannen i Trøndelag
24.08.2020

Innholdsfortegnelse
1. Tilsynets tema og omfang
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
5. Fylkesmannens konklusjon
6. Oppfølging av påpekte lovbrudd
Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet
Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

1. Tilsynets tema og omfang
I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.
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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.
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.
Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at ungdommene
mottar individuelt tilpassede, koordinerte og forsvarlige barneverntjenester og sosiale tjenester,
ved at barneverntjenesten og sosialtjenesten:
innhenter informasjon om ungdommens helhetlige situasjon og mulige behov for
tjenester
tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige barneverntjenester og sosiale tjenester i
overgangen til voksenlivet
legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som
yter barneverntjenester og sosiale tjenester, og andre kommuner
koordinerer tjenestene ungdommen mottar fra kommunale enheter, slik som barnevern
og NAV
tilrettelegger for, og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt
Fylkesmannens tilsyn er gjennomført som systemrevisjon. Dette innebærer at Fylkesmannen har
ført tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med barneverntjenester og sosiale
tjenester i NAV og oppfyller de aktuelle lovkravene.
Ungdommenes meninger om, og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig
informasjon for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og
kommunens praksis når det gjelder brukermedvirkning. Fylkesmannen ﬁkk en oversikt over
aktuelle ungdommer, og har til sammen kontaktet tre ungdommer/unge voksne. Ingen av
ungdommene ønsket samtale.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Fylkesmannens tilsynsansvar følger av barnevernloven § 2-3 b og sosialtjenesteloven § 9.
Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi
gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

2.1 Rett til tiltak og tjenester
Barnevernloven
Tiltak etter barnevernloven kan gis til barn under 18 år etter § 1-3 første ledd. Bestemmelsens
andre ledd regulerer adgangen til å videreføre tiltak også etter at barnet har fylt 18 år, og inntil
barnet har fylt 23 år. Barn har rett til tiltak etter loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt jf. § 1-5.
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/skaun-og-melhus-kommuner-tilsyn-med-ettervern-og-samarbeid-mellom-nav-…
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Mange ungdommer som har mottatt hjelpetiltak eller som har vært under barnevernets omsorg
har et mindre og mer sårbart familienettverk enn ungdommer ﬂest. Målsettingen med å gi tiltak
til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er at også disse ungdommene skal få nødvendig hjelp
og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse. Unge som har hatt barneverntiltak
før de fylte 18 år, kan få etterverntiltak frem til de fyller 23 år, uavhengig av om dette ble gitt
som hjelpetiltak i hjemmet, eller tiltak i form av fosterhjem eller institusjon.
Å sikre forsvarlig utredning og vurdering om ettervern
For å tilrettelegge for en best mulig overgang til voksentilværelsen, må barneverntjenesten
kartlegge hvilke forutsetninger og behov den unge har for støtte og bistand. Hvor omfattende
utredningen skal være beror på en vurdering av ungdommens situasjon og av risiko knyttet til
den unges overgang til voksenlivet.
En forsvarlig forberedelse av ettervern innebærer blant annet at:
ungdommen får riktig og tilstrekkelig informasjon om muligheten for ettervern i god tid
før fylte 18 år
ungdommens situasjon og behov kartlegges tilstrekkelig for å kunne vurdere hvorvidt
ettervern skal innvilges og/eller om ungdommen har behov for tjenester fra andre
enheter i kommunen
det foretas en konkret vurdering av hvilke ettervernstiltak ungdommen har behov for
det lages en plan i samarbeid med ungdommen over fremtidige hjelpetiltak
forberedelsene dokumenteres.
Tiltakene skal beskrives i en tiltaksplan, og barneverntjenesten må kontinuerlig vurdere om
hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak. Tiltaksplanen skal evalueres
regelmessig.
Prinsippet om barnets beste er nedfelt i § 4-1 og det skal legges avgjørende vekt på å ﬁnne tiltak
som er til det beste for barnet. Prinsippet er også grunnlovfestet, jf. § 104 andre ledd og følger
videre av FNs barnekonvensjon artikkel 3, jf. menneskerettighetsloven § 3.
Prinsippet må sees i sammenheng med ungdommens rett til å bli hørt og medvirke, jf. § 1-6 om
brukermedvirkning, § 1-7 om barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre og § 6-3 a
om krav til begrunnelse.
Som en del av barneverntjenestens arbeid med ettervern, må kommunen sikre at det gis
tilstrekkelig informasjon, slik at ungdommen forstår hvilke tiltak, og hvilken hjelp de kan få, samt
hvilke rettigheter som er gitt dem via gjeldende regelverk. Dette er viktig for å sikre
ungdommenes rettssikkerhet.
Å sikre ungdommens rettigheter gjennom enkeltvedtak
Når barneverntjenesten har foretatt kartlegging og vurdering av den unges behov for tiltak, skal
det fattes vedtak om etterverntiltak er innvilget, eller avslått. Muntlige og skriftlige henvendelser
med ønske om ettervern fra den unge må behandles som en søknad, og barneverntjenesten
skal fatte enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan påklages.
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Det følger av barnevernloven § 1-3 annet ledd at barneverntjenesten har en begrunnelsesplikt
ved opphør, avslag eller vedtak om tiltak for ungdom som er fylt 18 år. Ved opphør eller avslag
på ettervern må barneverntjenesten begrunne hvorfor det anses som til ungdommens beste at
han eller hun ikke skal motta hjelp fra barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 4-1 om barnets
beste. Det samme vil gjelde dersom ungdommen søker om et konkret ettervernstiltak, og ikke
får dette. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages av ungdommen til Fylkesmannen.
Ungdom som takker nei til ettervern
Hvis ungdommer ikke ønsker etterverntiltak fra barneverntjenesten, skal de gjøres oppmerksom
på at de kan ombestemme seg. Det er klare anbefalinger fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet at barneverntjenesten forsøker å få til en avtale om å opprettholde kontakt
med ungdom som ikke ønsker videre tiltak. Ungdom som har takket nei til tiltak skal kontaktes
ett år etter at alle tiltak er avsluttet, for å høre om de likevel ønsker å motta tiltak. Selv om
ungdommen i mellomtiden har ﬂyttet til en annen kommune, er det fraﬂyttingskommunen som
har dette ansvaret.

Sosialtjenesteloven
Informasjon og kartlegging
Kommunen skal sikre at unge som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten får
informasjon om sosiale tjenester når de har behov for det. Kommunen skal også sikre at unge
får tilbud om samtale ved første kontakt med NAV-kontoret og deretter ved behov. Kommunen
skal videre sikre at unge får sin situasjon og sitt behov kartlagt og at den unge får medvirke i
denne kartleggingen.
Dersom det avdekkes at en ungdom har behov for tjenester fra barnevernet skal NAV-kontoret
informere om ettervern og om muligheten til å ombestemme seg dersom den unge har takket
nei til ettervern. NAV-kontoret skal også bistå den unge med å kontakte barnevernet dersom
den unge ønsker det. Disse kravene fremgår av sosialtjenesteloven §§ 17, 18 og 19, jf. § 4, jf. §
43, § 5 og forvaltningsloven §§ 11 og 17, jf. forskrift om internkontroll for kommunen i arbeidsog velferdsforvaltningen.
Opplysning, råd og veiledning
Tjenesten opplysning, råd og veiledning følger av sosialtjenesteloven § 17 og skal tilpasses den
enkeltes behov og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Kommunen skal sikre at unge som
har eller har hatt tiltak fra barnevernstjenesten, får opplysning, råd og veiledning etter sitt
konkrete behov, og at ettervern er en del av veiledningen. NAV-kontoret skal også
samarbeide med barneverntjenesten om hvordan tjenesten skal gis og hvilken av de to
tjenestene som er nærmest til å gi tjenesten, jf. sosialtjenesteloven §§ 4 og 5.
Tjenesten opplysning, råd og veiledning vil kunne være særlig viktig for unge som har eller har
hatt tiltak fra barneverntjenesten. Ungdommer med barnevernserfaring har ofte få voksne å
støtte seg til, og kan derfor ha større behov for råd og veiledning enn andre i tilsvarende
aldersgruppe. For unge som takker nei til ettervern og som ikke ønsker kontakt med
barneverntjenesten kan det også være aktuelt å motivere til å gjenopprette kontakten med
barneverntjenesten.
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For unge voksne med barnevernserfaring er overgangsfasen fra barn til voksen, bolig,
utdanning, arbeid, helse, økonomihåndtering, støttepersoner og nettverk aktuelle temaer for
veiledningen.
Økonomisk stønad med vilkår
Rett til stønad til livsopphold reguleres av § 18. Nav-kontoret skal undersøkte om den enkelte er
sikret et forsvarlig livsopphold basert på en konkret og individuell vurdering. Dersom stønad
innvilges etter sats, må det argumenteres for hvorfor dette er tilstrekkelig til å sikre den enkelte
ut fra de konkrete forhold.
Stønad kan i særlige tilfeller innvilges etter § 19 etter en konkret og individuell vurdering.
Bestemmelsen skal sikre eventuelle behov som ikke dekkes gjennom § 18. For unge med
barnevernserfaring kan det være aktuelt å dekke særskilte utgifter i en overgangsfase før annen
inntekt er på plass.
Vilkår om aktivitet skal stilles med mindre tungtveiende grunner taler mot det, jf. § 20a. Navkontoret må foreta en konkret, individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig
for den enkelte, og samarbeide med barneverntjenesten om bruk av vilkår dersom den unge har
ettervernstiltak og samtykker til det. Den unges behov, synspunkter og ønsker skal tas med i
vurderingene.
Brukermedvirkning er en forutsetning for individuelle vurderinger i NAV, jf. sosialtjenesteloven §
42.

2.2 Ungdommens rett til å medvirke
Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp i barneverntjenesten og ved NAV-kontoret, og en
forutsetning for forsvarlige tjenester. Kravet om brukermedvirkning fremgår av følgende
bestemmelser:
Barnevernloven § 1-6: «Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å
medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og
tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til,
og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som
barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet
har særlig tillit til.»
Sosialtjenesteloven § 42: «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med
tjenestemottaker, og det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener.»
Dette krever at kommunen sikrer at unge involveres i valg og vurderinger gjennom hele forløpet,
og at det skal legges stor vekt på hva den enkelte mener. Medvirkningen skal være synlig,
gjennomgående og sammenhengende i hele saksgangen. Det betyr at ungdommens
synspunkter og meninger skal fremkomme i kartleggingen, vurderinger, begrunnelser,
avgjørelser, samarbeid og koordinering. Hvis tjenesteenheten velger å ikke ta hensyn til
ungdommens synspunkter skal dette begrunnes i saken.
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Forutsetningene for å medvirke kan være varierende, og hva som kan forventes av medvirkning
må til enhver tid stå i forhold til den unges alder, modenhet, motivasjon, mestringsevne og
personlige ressurser. For at brukermedvirkningen skal være reell, må barneverntjenesten og
NAV-kontoret sørge for at den unge får informasjon som er tilpasset den enkeltes modenhet,
situasjon og forutsetninger. Hvis tjenestetilbudet ikke er i samsvar med det den unge mener og
ønsker, må beslutningen begrunnes på en måte som han/hun forstår.

2.3 Forsvarlighetskravet
Barnevernloven § 1-4 og sosialtjenesteloven § 4 slår fast at kommunen er forpliktet til å sørge
for at tiltak og tjenester er forsvarlige. Tjenestene må ha tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i
et tilstrekkelig omfang.
Forsvarlighetskravet er rettet mot både tjenester og tiltak, og innebærer krav til ledelse,
organisering og styring. Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet og kravet om
internkontroll for å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med krav fastsatt i medhold av lov, jf.
barnevernloven § 2-3 tredje ledd og sosialtjenesteloven § 5. Forsvarlighetskravet har et helhetlig
utgangspunkt og innholdet må tolkes i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i
barnevernloven og sosialtjenesteloven.
Kommunen kan innenfor lovens rammer organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale
forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes.
Kilder som brukes i normeringen av forsvarlig praksis:
Rundskriv til barnevernloven, «Barnevernloven § 1-3 – tiltak for ungdom over 18 år»
Saksbehandlingsrundskrivet til barnevernloven
Rundskriv til sosialtjenesteloven, utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) i 2012
«Veileder til sosialtjenesteloven § 17», utgitt av AVdir i 2014
«Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning», utgitt av AVdir i 2013
«Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og Nav-kontoret», utgitt av
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og AVdir i 2016
Brev fra AVdir til Fylkesmannen i Vestfold av 7.6.17 og til Fylkesmannen i Troms av 20.4.18,
begge om tilgjengelige sosiale tjenester
Faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere bidrar til å gi forsvarlighetskravet et innhold, men
anbefalingene benyttes ikke alene som grunnlag for lovbrudd.

2.4 Samarbeid og koordinering
Ungdom som har hatt tiltak i barneverntjenesten kan ha behov for, og rett til tjenester fra både
barneverntjenesten og NAV-kontoret. Selv om tjenesten i seg selv kan være forsvarlig, kan det
være behov for at tjenestene samarbeider for at den enkelte ungdom skal få et helhetlig
tjenestetilbud som er tilpasset hans/hennes situasjon, og behov.
Barneverntjenesten og sosialtjenesten i Nav er forpliktet til å samarbeide med andre
tjenesteenheter og sektorer. Samarbeid og koordinering av tjenester er avgjørende for at unge i
målgruppa skal få forsvarlig tjenestetilbud. Kommunen bør derfor på systemnivå mellom
tjenestene, ha generelle rutiner/avtaler som viser hvem som skal ha ansvaret for hvilke
tjenester. Det er ikke et krav om at samarbeidsavtaler skal være skriftlige. Ledelsen og de
ansatte bør imidlertid kjenne til, og kunne beskrive hvordan kommunen har løst
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ansvarsdelingen mellom tjenestene. Ved utarbeidelse av rutiner/avtaler må det tas
utgangspunkt i ungdommens behov, slik at ansvarsdelingen sikrer at ungdommer ikke blir
stående uten nødvendige tjenester.
Kommunens generelle plikt til å samarbeide er presisert i barnevernloven § 3-2 og
sosialtjenesteloven § 13. Plikten til å samarbeide på individnivå følger av bestemmelsene om
tiltak og tjenester, som i reglene om individuell plan i barnevernloven § 3-2 a og
sosialtjenesteloven § 28.
Taushetsplikten er i utgangspunktet til hinder for at opplysninger om en ungdom som ansatte i
barneverntjenesten eller på Nav- kontoret får kjennskap til gjennom sitt arbeid, gis videre eller
gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Bestemmelsene som regulerer samarbeid gir ikke
hjemmel til å fravike taushetspliktsreglene i barnevernloven § 6-7 og sosialtjenesteloven § § 43
og 44, jf. forvaltningsloven § 13 til § 13 e. Samtykke fra den unge er derfor nødvendig for at
tjenestene skal kunne utveksle informasjon i enkeltsaker.

2.5 Krav til skriftlighet
Etter forvaltningsloven § 11 d skal muntlige opplysninger av betydning for saken så vidt mulig
nedtegnes eller protokolleres. Videre forutsetter forvaltningsloven §§ 17 og 18 indirekte
skriftlighet ved at partene skal kunne gjøre seg kjent med sakens opplysninger og sakens
dokumenter.
Barneverntjenesten og NAV-kontoret skal dokumentere sentrale og relevante opplysninger om
ungdommen i den løpende tjenesteytingen. Det skal være synlig hva tjenestene har gjort for den
enkelte, og hvorfor det er gjort. Dokumentasjonsplikten er en naturlig følge av
forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll.
Saksbehandling må bygge på skriftlighet og nødvendig dokumentasjon. Dette er nødvendig for å
sikre kontinuitet, etterprøvbarhet av grunnlag for beslutninger, barns mulighet til senere å få
avklart viktige sider ved sin egen historie, og ikke minst for å sikre at kommunens ledelse kan
kontrollere, og avdekke svikt.

2.6 Krav til enkeltvedtak
Avgjørelser som gjelder tiltak og tjenester etter barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak
etter forvaltningsloven, jf. barnevernloven § 6-1 andre ledd.
Alle tildelinger, avslag og endringer av sosiale tjenester og fastsetting, endringer og
konsekvenser av vilkår skal skje gjennom enkeltvedtak, jf. sosialtjenesteloven § 41 andre ledd.
Det vises til pkt. 2.1 om barnevernloven, der barneverntjenestens plikt til å fatte enkeltvedtak
ved innvilgelse, avslag og/eller avslutning av ettervernstiltak er nærmere beskrevet.

2.7 Styring og ledelse
Krav til ledelse, organisering og styring er viktige elementer i kommunens ansvar for å tilby og
yte forsvarlige tjenester. Kommunens plikt til å føre internkontroll følger av barnevernloven § 21 andre ledd, med forskrift om internkontroll etter barnevernloven, og sosialtjenesteloven § 5,
med forskrift om internkontroll i kommunalt Nav.

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/skaun-og-melhus-kommuner-tilsyn-med-ettervern-og-samarbeid-mellom-nav-…

7/32

25.8.2020

Rapport etter tilsyn med temaet ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten i kommunene Skaun og Melhus 2019 | …

Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at
aktiviteter knyttet til å tilby og yte tiltak og tjenester til unge planlegges, organiseres, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav som regulerer aktivitetene.
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og
ha det omfang som er nødvendig.
Det følger av barnevernloven § 2-1 syvende ledd og sosialtjenesteloven § 6 at kommunen skal
sørge for at ansatte som yter tjenester etter loven har tilstrekkelig kompetanse til å utføre
arbeidet på en forsvarlig måte. Kommunen har ansvaret for å gi nødvendig opplæring ved
behov.
Kontaktpersoner/veiledere som jobber med ungdom må ha kunnskap om de særlige
utfordringene unge som har ettervern eller har hatt barneverntiltak kan ha. De ansatte vil også
ha behov for kunnskap om det øvrige hjelpeapparatet som det vil være naturlig å samarbeide
med, ved bistand og oppfølging av unge.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
3.1 Organisering, bemanning, ansvar og myndighet – Melhus
kommune
3.1.1. Overordnet om organisering og myndighet
Melhus kommune har 16 562 innbyggere hvorav 3844 er under 18 år. 1 Andelen barn (0-17 år) i
kommunen er høyere enn i landet som helhet, mens andelen barn (0-17 år) som bor i
husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. 2
I Melhus ligger NAV og barneverntjenesten under ansvaret til kommunalsjef for Helse og
Velferd, i enhet for Familie og forebygging. Kommunalsjef for Helse og Velferd er en del av
rådmannens strategiske ledergruppe.
Det er ansatt en egen enhetsleder for Familie og forebygging, som har ansvar for NAV, Psykisk
helsetjeneste, Rus- og tiltakstjenesten, Barneverntjenesten, PPT, Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten.
Melhus kommune er under omorganisering, og Familie og forebygging vil fra 01.01.20 endre
navn til Barne- og familietjenesten og inkludere barnevern, helsestasjon og skolehelsetjenesten,
PPT, fysio/ergo og Bo og avlastning. NAV vil organiseres under enheten Arbeid, psykisk helse og
rus.
Familie og forebygging i Melhus har etablert en Familiesentermodell, Familiens Hus, der alle
enheter er representert i et ukentlig møte. Formålet med møtet er å drøfte saker samt heve
kunnskapsnivået i tjenesten. Familiens Hus har familier med barn under 16 år som målgruppe.
Under intervjuene gikk det imidlertid frem at det er ønskelig å etablere noe tilsvarende med
eldre barn/ungdommer som målgruppe.
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Kommunene Skaun og Melhus har inngått skriftlig avtale om interkommunalt samarbeid for
kommunens barneverntjenester fra og med 1. januar 2018. Det er Melhus kommune som
er vertskommune, og Skaun kommune har delegert all myndighet innenfor barnevernsområdet
til Melhus.3
3.1.2 Barneverntjenesten
Enhetsleder for Familie og forebygging har et overordnet administrativt og faglig ansvar for alle
deltjenester organisert under enheten, inkludert NAV og barnevern.
Barneverntjenesten er organisert med barnevernleder og to fagledere; fagleder
mottak/undersøkelsesteam og fagleder tiltak/omsorgsteam. Denne organiseringen kom på
plass i etterkant av at barneverntjenesten etablerte interkommunalt samarbeid med Skaun
kommune på barnevernsområdet. Pr. 1. mai 2019 oppgis det at det er 26 personer som er
ansatt i tjenesten, inkludert ledelse. Av 26 er 10 ansatte ute i permisjon eller sykmelding. Syv
ansatte er ansatt i vikariat. Tjenesten er organisert i to team; mottak/undersøkelse og
tiltak/omsorg. Mottak- og undersøkelsesteamet består av åtte kontaktpersoner i tillegg til
fagleder, mens tiltak- og omsorgsteam består av syv kontaktpersoner i tillegg til fagleder. I
mottak- og undersøkelsesteamet er det opprettet et eget mottak som består av fagleder og tre
kontaktpersoner.
Barnevernleder har vært ansatt siden august 2016. På daværende tidspunkt var det ikke
faglederstillinger i tjenesten. Dette kom på plass i 1.8.2017 og 15.9.2018. Fagleder er
barnevernleders stedfortreder.
Tjenesten har utarbeidet en oversikt over oppgavefordeling i barneverntjenesten. Av denne går
det frem at barnevernleder har overordnet fag-, personal- og økonomiansvar. Barnevernleder
har videre ansvar for utviklingsarbeidet og å sikre godt samarbeid med aktuelle instanser.
Faglederne har ansvaret for å drifte hvert sitt team, og sikre en faglig forsvarlig tjeneste. Dette
innebærer blant annet å fordele arbeidsoppgaver, ha oversikt over det faglige arbeidet og
veilede, samt støtte kontaktpersonene. Videre skal faglederne bistå barnevernleder i
utviklingsarbeid.
Kontaktpersonene skal følge opp familiene i enkeltsakene og bidra til utvikling av gode
barneverntjenester.
3 Samarbeidsavtale interkommunalt samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun kommune
på tjenesteområde barnevern.
Tjenesten har ansatt en person som tar ansvar for alle merkantile oppgaver ved tjenesten; post,
anvisninger, lister, påmeldinger med mer. Videre bistår merkantil leder i arbeidet med budsjett
og fravær.
Barneverntjenesten avholder personalmøte hver 14. dag der hele avdelingen deltar. Månedlig
avholdes det fagdag der formålet er å tilegne seg ny kunnskap, samt sikre erfaringsutveksling. I
disse møtene benyttes både interne og eksterne ressurser.
Mottak/undersøkelsesteam og tiltak/omsorgsteam har ukentlige møter. Møtene ledes av
fagleder, men alle har et ansvar for å melde inn aktuelle tema. Målet med teammøtene er
oppfølging av kontaktpersonene, samt sikre forsvarlig kvalitet i saksarbeidet i tjenesten. Dette
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gjøres også via individuell saksgjennomgang mellom fagleder og kontaktperson, ca. hver 14.
dag. Møtene tilpasses den enkeltes behov.
Hver sjette uke avholdes det fagdag, der interne og eksterne forelesere inviteres inn. I tillegg
avholdes det årlig en fagdag med utgangspunkt i juridiske problemstillinger, der advokatﬁrmaet
som kommunen benytter, inviteres inn.
Kompetanse
Som nevnt i punkt 3.1.1. har barneverntjenesten hatt en høy andel ansatte som har vært
sykmeldte eller vært ute i permisjon. Dette har nødvendiggjort høy bruk av vikarer. Alle ansatte,
inkludert vikarer har høyere helse- eller sosialaglig utdanning (bachelor). De aller ﬂeste ansatte
er utdannet barnevernspedagog eller sosionom, hvorav ﬂere har tilleggs-/videreutdanninger,
samt mastergrad. Faglederne gjennomfører pt. nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig jus.
To ansatte har fått opplæring i bruk av barnesamtalen våren 2019. I tillegg har tjenesten
gjennomført utviklingsprosjektet «Å snakke med barn» i perioden april – juni 2019. Dette har
bestått av kollegaveiledning i par.
Deltakelse på øvrige kurs og konferanser vurderes ut fra oppgaver og behov i tjenesten.
3.1.3 NAV Melhus
NAV Melhus er organisert med to avdelinger med til sammen ﬁre tverrfaglige team: to
oppfølgingsteam, ungdomsteam og ﬂyktningeteam, i tillegg til gjeldsrådgiver. Ungdomsteamet
betjener i utgangspunktet tjenestemottakere opptil 25 år, i tilsynet kommer det frem at de unge
noen gang følges opp også ut over 25 år av ungdomsteamet. Avdelingsleder for Ungdomsteam
og Flyktningeteam er også nestleder ved kontoret, stedfortreder for leder, og har fagansvar for
de kommunale tjenestene. Kontoret har 31 ansatte, inkludert leder, hvorav 5 ansatte jobber i
Ungdomsteam. NAV Melhus har eget Jobbhus for ungdom.
NAV Melhus har kontormøter annenhver uke, med tema som angår alle ansatte: HMS, rutiner,
IKT, satsningsområder mm., samt besøk av eksterne samarbeidspartnere. Det er faste fagmøter
for sosiale tjenester hver uke, med gjennomgang av portefølje og prioritering av hastesaker. Det
gjennomføres også egne tverrfaglige møter i Ungdomsteam og Flyktningeteam en gang i uka,
der fokus er helhetssituasjonen rundt den enkelte. Leder og avdelingsleder deltar i tillegg i ﬂere
tverrfaglige fora i kommunen.
3.1.4 Rapportering og informasjonsﬂyt mellom enhetsledere og kommunalsjef
Melhus kommune bruker rapporteringssystemet Stratsys.
Barnevernleder og NAV-leder sender regelmessig skriftlige statusoppdateringer til enhetsleder
og kommunalsjef for Helse og Velferd i Melhus. Både barnevernleder og NAV-leder er opptatt av
å sikre informasjonsﬂyt, slik at kommuneledelsen er kjent med status i tjenestene. Det
gjennomføres ledermøter i enhet familie og forebygging en gang pr. måned, der både NAV-leder
og barnevernleder deltar.
Ledelsens gjennomgang gjennomføres av kommunalsjef eller rådmannen i Melhus årlig, der en
ser på året som er gått sammen med avdelingslederne. Dette gjelder både barnevern og NAV.
Enhetsleder deltar også ved gjennomgangen. Det gikk frem under tilsynet at ettervern har ikke
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vært tatt opp i disse møtene.
Av intervju gikk det frem at det er kort vei mellom nivåene og at de er tilgjengelige for hverandre
ved behov.
3.1.5 Styring og informasjonsﬂyt mellom samarbeidskommunene i interkommunalt barnevern
Melhus og Skaun kommune har inngått avtale vedrørende interkommunalt samarbeid om
barneverntjenesten. Fra og med 1.1.2018 ble Melhus kommune vertskommune for
barneverntjenesten for Skaun og Melhus. Av samarbeidsavtalen om interkommunalt samarbeid
mellom Melhus kommune og Skaun kommune på tjenesteområde barnevern, går det frem at
det er opprettet en styringsgruppe for virksomheten bestående av representanter fra hver
kommune, oppnevnt av rådmennene i deltakerkommunene. Formålet med styringsgruppen er å
sikre god dialog og informasjonsﬂyt vedrørende økonomi, drift og utvikling av tjenesten.
Styringsmøtene skal avholdes ved behov og minimum 2 ganger i året. Av intervju gikk det frem
at styringsmøtene er blitt avholdt som planlagt, og at det i tillegg gjennomføres ﬁre faste årlige
møter mellom enhetsleder i Barn, Familie og Helse i Skaun kommune, enhetsleder i Familie og
forebygging i Melhus kommune og barnevernleder.
Av samarbeidsavtalen går det videre frem at saker som angår samarbeidskommunen og som er
av prinsipiell betydning skal forelegges samarbeidskommunen for avgjørelse. I intervju fremstår
ledelsen å være omforente om at de er tilgjengelige for hverandre og opplever god
informasjonsﬂyt mellom nivåene og på tvers mellom kommunene.

3.2 Organisering, bemanning, ansvar og myndighet – Skaun
kommune
3.2.1 Overordnet organisering
Skaun kommune har 8231innbyggere hvorav 2154 er under 18 år. 4 Andelen barn (0-17 år) i
kommunen er høyere enn i landet som helhet, mens andelen barn (0-17 år) som bor i
husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.5
NAV er organisert som egen enhet under rådmannen.
Skaun kommune har etablert et familiesenter for barn, ungdom og vokse med ulike utfordringer
i hverdagen. Fagpersoner fra Barn, familie og helse, barneverntjenesten og NAV er tilgjengelig
for råd- og veiledning i senteret. Formålet med tilbudet er å bidra til tidlig innsats overfor den
enkelte og familier.
3.2.2.Barneverntjenesten
Det er leder for Barn, Familie og Helse i Skaun kommune som har ansvaret for å følge opp den
interkommunale barneverntjenesten. Dette skjer via styringsmøtene, og andre faste møter med
enhetsleder for Familie og forebygging, samt barnevernleder i Melhus kommune. Avdekkes det
avvik som ikke blir fulgt opp, rapporterer leder for Barn, Familie og Helse til rådmannen om
dette. Det vises for øvrig til punkt 3.1.5.
Videre vises det til punkt 3.1, der organisering av den interkommunale barneverntjenesten
beskrives nærmere.
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3.2.3 NAV Skaun
NAV-kontoret er organisert med leder og fagansvarlig og har totalt 13 ansatte. Kontoret er
inndelt i to avdelinger som jobber med henholdsvis kommunale og statlige tjenester. I tillegg har
kontoret et eget ungdomsteam som jobber tverrfaglig med ungdom mellom 18 og 30 år. NAVleder rapporter direkte til rådmann.
NAV-kontoret har ukentlige sosialfaglige møter, i tillegg til tavlemøter hvor det er satt av tid til
sosiale tjenester.
Det er fagansvarlig som hovedsakelig godkjenner alle vedtak. Dersom fagansvarlig ikke er
tilstede har NAV-kontoret en praksis for at saksbehandlere godkjenner saker til hverandre.
På tilsynstidspunktet hadde NAV 59 brukere mellom 17 og 23 år.

3.3 Barneverntjenesten i Melhus og Skaun
3.3.1 Internkontroll
Det vises til det som er beskrevet over vedr. møtestruktur under pkt. 3.1.2 som er viktig for å
kvalitetssikre tjenestens arbeid i enkeltsaker.
Barneverntjenesten bruker fagprogrammet «Familia», der all saksbehandling blir dokumentert.
Det er lagt til rette for tilgang til lovdata og andre digitale verktøy til hjelp i saksbehandlingen.
Barneverntjenesten abonnerer på Vismas «Veilederen for barnevern», som tilbyr nettbasert
oppslagsverk for juridiske problemstillinger, e-kurs og faglig svartjeneste. Det er en forventing
fra ledelsen at de ansatte benytter seg at tilgjengelige verktøy ved behov. Relevante endringer i
lov eller forskrift, samt eventuelle nye veiledere gjennomgås i tjenestens ukentlige teammøter.
Ansvaret for dette er lagt til faglederne.
Nytilsatte i barneverntjenesten får opplæring i fagverktøyet «Familia» av superbrukere i
tjenesten.
Tjenesten har nylig (28.10.2019) revidert sin skriftlige rutine for internkontroll som konkretiserer
innhold, samt kommunens og barneverntjenestens arbeid med å planlegge, gjennomføre,
evaluere og korrigere praksis, jf. barnevernloven § 2-1 annet ledd og internkontrollforskriften.
Det fremgikk under tilsynet at tjenesten har hatt et omfattende arbeid med evaluering og
revidering av rutiner for å styrke tjenestens internkontroll. Under tilsynsbesøket ble det lagt
frem følgende nye og reviderte rutiner:
Oppgavefordeling barneverntjenesten: Barnevernleder – fagleder – saksbehandler
Årshjul internkontroll, gjeldende fra 30.10.2019
Mappekontroll (barnevernmappene) gjeldende fra 30.10.2019
Egenvurdering omsorg, gjeldende fra 30.10.2019
Ettervern, gjeldende fra 30.10.2019
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Videre har det nylig vært en gjennomgang av kommunens kvalitets- og avvikssystem (EQS).
Barneverntjenestens rutiner skal legges inn i EQS. Under tilsynet gikk det frem at både EQS som
fagsystem og de reviderte rutinene er nytt/nye og ikke implementert på tilsynstidspunktet.
Gjeldende internkontroll skal imidlertid gjennomgås med alle ansatte ved innføring og ved
endring, samt ved ansettelse av nye. Tjenestens internkontroll og rutiner ligger tilgjengelig for
alle ansatte via kommunens intranett.
Kommunen har jobbet med hva det skal meldes avvik på og hvordan dette skal gjøres i EQS.
Temaet har vært (og er) fast punkt i ledermøtene. Faglederne melder avvik på det som er knyttet
til fagutøvelsen, mens barnevernleder melder avvik på det som er personalrettet.
Barneverntjenesten har fremlagt en liste med punkter som beskriver hvordan de skal sikre bruk
av erfaringer fra barn/unge og foreldre i sitt forbedringsarbeid. Listen er ikke datert, og det er
noe uklart når denne er utarbeidet.
Av ovennevnte liste går det frem at barneverntjenesten gjennomfører brukerundersøkelser
hvert annet år. Neste undersøkelse skulle derfor gjennomføres høsten 2019. Det er uklart for
Fylkesmannen om dette ble gjennomført. Melhus kommune har etablert et direkte samarbeid
med Forandringsfabrikken og deltar i fagutviklingsarbeidet MITT LIV, der barn og fagfolk
samarbeider om å utvikle trygge og nyttige skoler og hjelpesystemer. Barneverntjenesten har
benyttet såkalte Barnevernsproﬀer på to fagdager der øvrige avdelinger i kommunen også var
invitert. Dette har vært enkeltungdommer som har hatt en tilknytning til Melhus.
Kontaktpersonene skal systematisk innhente voksne og barns erfaringer i avslutning på alle
møter. Under tilsynet fremkom det imidlertid usikkerhet hvorvidt dette er tilstrekkelig
implementert og om det dokumenteres. En slik praksis kom ikke frem via innhentede
dokumenter i forbindelse med tilsynet.
Hjelpetiltak tilstrebes evaluert sammen med barn/unge/foreldre, og deres stemme skal gå frem
av evalueringen.
Barneverntjenesten har besluttet at barnets stemme og mening skal gå frem av alle vedtak.
Leder oppgir at hun returnerer vedtak der dette ikke fremgår.
3.3.2 Ettervern
Fylkesmannen innhentet i forkant av tilsynet mapper for totalt 12 ungdommer i alderen 16 – 23
år som var registrert hos barneverntjenesten. Under selve tilsynsdagene ble det innhentet
avgrenset dokumentasjon for ytterligere ﬁre ungdommer. I tillegg ble det innhentet oppdatert
informasjon og dokumentasjon for seks av de 12 førstnevnte ungdommene.
Av intervjuene gikk det frem at barneverntjenesten er opptatt av å følge opp ungdom og at de
som har behov for ettervern skal få det. Imidlertid har barneverntjenesten et langt lavere antall
barn og unge med hjelpetiltak generelt og ettervernstiltak spesielt, sett opp mot
sammenlignbare kommuner/tjenester. Antallet som mottar ettervern er imidlertid økende, se
tabell.
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Antall ungdommer med ettervernstiltak iht. barnevernloven
1. halvår 2018

2. halvår 2018

1. halvår 2019

Melhus

3

6

8

Skaun

1

2

3

Totalt

4

8

11

2. halvår 2019

Det fremgår i de ﬂeste intervju at ansatte, ledere i barneverntjenesten og kommuneledelsen er
klar over dette, men usikre på hva som er årsaken. Det gis uttrykk for at det er ønskelig å
utforske dette ytterligere. Momenter som kom frem under reﬂeksjonene i intervjuene var blant
annet; manglende bredde i hvilke tiltak tjenesten har tilgjengelig (tiltaksvifta), lave netto
driftsutgifter til barnevern pr. innbygger, uklare/utdaterte rutiner når det kommer til
ettervernsområdet, samt kommunenes sosiodemograﬁ.
Av intervjuene gikk det frem at ansatte og ledere vurderer at ettervern er viktig, og som skal
tilbys ungdom i en overgangsfase generelt, og ungdom i videregående skole spesielt.
Dokumentgjennomgangen viser imidlertid at dette ikke er en omforent praksis per i dag, og at
ikke alle ungdommer får informasjon og/eller tilbud om ettervern i tråd med lovkrav.
Tilsynet avdekket at barneverntjenesten ikke sikrer at alle ungdommer gis korrekt, tilstrekkelig
og tilpasset informasjon om ettervern. I ﬂere saker kunne en ikke se at barneverntjenesten har
orientert ungdommene om hva ettervern er og hva deres rettigheter er i denne
sammenhengen. Videre fremgår det ikke av dokumentasjonen om barneverntjenesten foretar
konkrete vurderinger av når ettervern skal tas opp med ungdommen, samt sikrer at
ungdommen for tilstrekkelig informasjon i god tid før de fyller 18 år.
Dokumentgjennomgangen viste at ﬂere saker om hjelpetiltak ble avsluttet når ungdommene var
16 – 18 år. Dette var ungdommer som fremsto med omfattende risikofaktorer; vold, fattigdom,
psykisk og fysisk uhelse og rus. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten burde ha fulgt
opp disse ungdommene over lenger tid enn det som ble gjort.
Tilsynet avdekket at barneverntjenesten ikke fatter avslutningsvedtak i alle saker når hjelpetiltak
avsluttes. Dette omfatter både de sakene som avsluttes før ungdommen fyller 18 år og de
som avsluttes etter at ungdommen har fylt 18 år (ettervernstiltakene). I tillegg avdekket
dokumentgjennomgangen at barneverntjenesten ikke sikrer at alle unge får uttale seg før
etterverntiltaket avsluttes.
Barneverntjenesten dokumenterer ikke i alle vedtak at det er foretatt en barnets beste –
vurdering, samt hva som er barnets/den unges synspunkt. Det gikk frem under intervjuene at
tjenesten har iverksatt et arbeid med å endre måten å skrive vedtak på, men at dette ikke er en
innarbeidet og implementert praksis per i dag.
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Saksgjennomgangen viste en ungdom som takket nei til ettervern. Aktuelle ungdom er ikke
kontaktet i ettertid.
Se punkt 3.6 vedrørende samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV.

3.4 NAV Melhus
3.4.1 Internkontroll
Myndighet på sosialtjenesteloven sitt område er delegert fra rådmann til virksomhetsleder
familie og forebygging i delegasjonsreglement av 10.02.2004. Reglementet er sist revidert
05.02.2013, og er ikke oppdatert og dekkende i henhold til sosialtjenesteloven. Kommunen har
fullmaktsskjema der myndighet delegeres videre fra enhetsleder til avdelingsleder/NAV-leder.
Kommunen har formidlet skjemaet, men dette er ikke utfylt og signert av enhetsleder. Det
foreligger derimot delegasjonsreglement der fag- og personalansvar er delegert fra NAV-leder til
avdelingslederne. Avdelingsleder for kommunale tjenester signerer vedtak, men har en
stedfortreder som gjør dette ved fravær.
NAV Melhus har egen virksomhetsplan der tjenestens organisering, visjon, verdier og
prioriteringer for 2019 fremgår. Tilgjengelige tjenester, økt kompetanse og fokus på konkrete og
individuelle vurderinger av tjenestemottakers hjelpebehov er blant hovedsatsningene for sosiale
tjenester. Kontoret skal ha fokus på kartlegging, blant annet ved bruk av verktøyene
«Funksjonssirkelen» og VIP-24. Tjenesten skal ha fokus på samarbeid med andre aktører.
Barnevern er ikke nevnt blant aktuelle samarbeidspartnere i virksomhetsplanen, men i tilsynet
fremgår det likevel at det er fokus på å utvikle dette samarbeidet blant annet ved
samarbeidsmøter to ganger i året på ledernivå. Ungdom er prioritert som gruppe i
virksomhetsplanen.
Kontoret har egen kompetanseplan for 2019. Alle ansatte skal ha kompetanseutvikling på
digitalisering, der Digisos er ett av verktøyene, Veiledningsplattformen med spesielt fokus på
ungdom under 30 år, inkluderingskompetanse, psykisk helse og markedsarbeid. Nyansatte får
tilbud om å delta på «Ny i NAV», og grunnopplæring i sosialtjenesteloven. Kontoret ønsker
kompetanseutvikling blant ansatte, ﬂere tar videreutdanning og det oppleves å være en raushet
for å delta på kurs.
Kontoret har faste ukentlige fagmøter tverrfaglige møter i Ungdomsteam, der endringer i
regelverk, saksdrøftinger og andre relevante fagtema kan drøftes. Klagesaker som har vært hos
Fylkesmannen gjennomgås. Ansatte opplyser at det foreligger ulike fagrutiner for sosiale
tjenester på fellesområdet, blant annet knyttet til nødhjelp. Disse er ikke fremlagt i tilsynet.
Kontoret har en liste over arenaer for brukererfaringer som kan brukes i forbedringsarbeidet,
men denne er ikke datert og fremstår ikke som en klar rutine eller oversikt over praksis for bruk
av erfaringer. Det gjennomføres brukerrådsmøter med brukerutvalget i Melhus ﬁre ganger i
året, men her er det ingen representanter for ungdom.
NAV-kontoret har både kommunalt og statlig avvikssystem. Det har vært ett avvik på statlig side i
2019, ingen på kommunal side. Avvik har tradisjonelt vært meldt på hendelser knyttet til
sikkerhet.
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3.4.2 Informasjon og kartlegging
Det er stort fokus på oppfølging av ungdommer og tilgjengelige tjenester i Ungdomsteamet. Det
fremgår av intervju og dokumentasjon i tilsynet at det tilbys samtale ved første kontakt med
NAV-kontoret. Ansatte i ungdomsteamet er tilgjengelige på mobil, og møter også ungdommene
utenfor NAV-kontoret.
Dokumentasjonen i tilsynet viser at det er journalført ﬂere samtaler med ungdommer. Det gis
individuelt tilpasset informasjon og veiledning om de sosiale tjenestene, men sakene viser få
spor av veiledning og informasjon om barneverntjenestens tjenester om ettervern. Ansatte
fremstår likevel å ha god kunnskap om ettervern, og de oppgir at de vet hvor de skal henvende
seg ved behov.
NAV kontoret bruker «Funksjonssirkelen» som kartleggingsverktøy, og det er stort fokus på å
kartlegge ungdommene – sammen med ungdommene. Ansatte er godt kjent med verktøyet og
bruker det i praksis. Jobbhuset fungerer delvis som en kartleggingsarena der veileder kommer
tett på ungdommen. Dokumentasjonen viser likevel at ungdommenes økonomi ikke
nødvendigvis er kartlagt ut over det som løpende opplyses i forbindelse med søknader, og det
er lite fokus på å kartlegge behovet for å innvilge tjenesten «Opplysning, råd og veiledning».
Kontoret har eget skjema for beregning av økonomisk stønad utviklet av gjeldsrådgiver som kan
brukes som utgangspunkt for å gjøre individuelle vurderinger ved utmåling av stønad. Skjemaet
er ikke brukt i noen av sakene som inngikk i tilsynet. Ansatte opplyser at de har dialog med
ungdommene i forbindelse med søknad om økonomisk stønad, at de etterspør dokumentasjon
på inntekter og utgifter, og også har fokus på behov for stønad ut over det det er søkt om – for
eksempel i forbindelse med helsehjelp.
Kontoret arbeider med å videreutvikle «Funksjonssirkelen» slik at denne bedre dekker
kartleggingsbehov opp mot ungdom. Det opplyses at mange av ungdommene er arbeidssøkere,
og at kartleggingen da fremgår av det statlige saksbehandlingssystemet.
3.4.3 Opplysning, råd og veiledning
NAV Melhus har et eget prosjekt knyttet til bruk av § 17 ﬁnansiert av tilskuddsmidler. Prosjektet
er ikke spesielt rettet mot ungdom, men det er fokus på tjenesten i kontoret.
En av de ansatte i ungdomsteam gir enklere økonomisk veiledning, og NAV-kontoret har egen
gjeldsrådgiver som er tilgjengelige for brukere og ansatte i de tyngste sakene. Ansatte opplyser
at utfordrende saker drøftes tverrfaglig i ungdomsteamet for å ﬁnne løsninger for den enkelte.
Dokumentasjon og intervju viser at det gis råd og veiledning i samtaler med ungdommene, men
det foreligger ingen søknader om tjenesten og dermed heller ikke egne vedtak. Det er få spor av
veiledning om ettervern. Ansatte opplyser at de gir tjenesten, men at de ikke vedtaksfester den.
Enkelte vedtak om økonomisk stønad er også hjemlet i sosialtjenesteloven § 17. Ansatte
opplyser at alt av dokumentasjon knyttet til oppfølging ikke nødvendig vil fremgå av det
kommunale saksbehandlingssystemet.
3.4.4 Økonomisk stønad med vilkår

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/skaun-og-melhus-kommuner-tilsyn-med-ettervern-og-samarbeid-mellom-nav…

16/32

25.8.2020

Rapport etter tilsyn med temaet ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten i kommunene Skaun og Melhus 2019 | …

Dokumentasjonen viser at søknader blir behandlet, men kvaliteten på de individuelle
vurderingene varierer fra sak til sak. Flere saker er godt opplyst og vurdert, men enkelte saker
fremstår som tynne og uten tydelige individuelle vurderinger. En sak mangler vurdering etter §
19.
Saksgjennomgangen viser at det i liten grad foretas individuelle vurderinger knyttet til bruk av
norm. Det gjøres likevel individuelle vurderinger av om det skal innvilges stønad til bestemte
utgifter ut over livsoppholdsnormen. Ansatte opplever at det er rom for å innvilge stønad ut
over norm, og at det er arenaer for å drøfte skjønnet og vanskelige saker. Ansatte opplever selv
at det er fokus på å behandle det enkelte individuelt, også i søknad om økonomisk stønad.
Det stilles vilkår om aktivitet, for eksempel om å stå tilmeldt som arbeidssøker og å møte til
avtaler. Andre eksempler på vilkår er at ungdommen aktivt skal skaﬀe seg deltidsjobb. I intervju
kommer det frem at også Jobbhuset brukes, samt enkelte statlige tiltak, NAV-loftet og aktivitet i
regi av tiltaksavdelingen i kommunen. Det er få, men noen spor i dokumentasjon på at vilkåret
er drøftet med ungdommen. Ansatte er tydelige på at de ikke setter vilkår eller iverksetter tiltak
som ungdommen ikke er enig i, fordi det vil virke mot sin hensikt.

3.5 NAV Skaun
3.5.1 Internkontroll
Det opplyses om at NAV Skaun er et lite kontor hvor det er lett å ha oversikt. Mye av ansvaret er
lagt til fagansvarlig og til den enkelte veileder. NAV-leder deltar på sosialfaglige møter ved
behov, i tillegg til at det gjennomføres månedlige møter med fagansvarlig. Leder godkjenner
fagansvarlig sine vedtak, men foretar ellers lite stikkprøver av saker. Det endelige fagansvaret
ligger hos NAV-leder.
Fagansvarlig opplyser å ha god oversikt over vedtakene som fattes. Ansatte opplever at det gis
tilbakemeldinger fra fagansvarlig dersom det er feil eller mangler ved vedtak, men at det i liten
grad gis tilbakemeldinger dersom de godkjenner saker til hverandre.
NAV-kontoret er i en prosess med å revidere og utvikle nye rutiner for å sikre mer enhetlig
praksis. Det er fagansvarlig som har ansvaret for dette. Det opplyses om at det er lagt mye fokus
på vedtak og vedtaksskriving. Ansatte er kjent med rutinene, men er usikker på i hvor stor grad
de brukes i praksis.
Ifølge opplæringsplan for 2018 deltar ansatte på sosialfaglig nettverk og kurs via Fylkesmannen.
Det lages en kompetanseplan som en del av medarbeidersamtalen og NAV-kontoret har
arrangert halvdager med faglig påfyll. I tillegg deltar kontoret i et prosjekt om bedre
brukermøter og det gjennomføres kollegaveiledning. Det opplyses i intervju at det er et fokus på
å lære av hverandre og at kompetanse skal deles innad i kontoret.
Ansatte forteller at de opplever at de generelt har god kompetanse, men at de ønsker mer
kompetanse på enkelte områder. Det foreligger ikke systematisk opplæring av nyansatte.
Tidligere har det statlige avvikssystemet blitt brukt til å rapportere hendelser etter
sosialtjenesteloven. Kommunen har nå fått på plass et nytt avvikssystem, men ansatte hadde på
tidspunktet for tilsynet ikke fått opplæringen i hvordan dette systemet skal brukes. Det ble
informert om at opplæringen ville bli gitt.
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3.5.2 Informasjon og kartlegging
I vedtakene som er gjennomgått er det journalført ﬂere samtaler med ungdommer. Det tilbys
samtale ved første kontakt med NAV-kontoret og deretter ved behov. I samtalene gis det
individuell informasjon, ofte i forbindelse med at det er søkt om økonomisk stønad.
Ansatte forteller at de har mye dialog med ungdommer og at de har fokus på å bli kjent. Det
jobbes med å forbedre brukermøtene gjennom prosjektet «bedre brukermøter».
De ﬂeste ansatte forteller at de ikke har tilstrekkelig informasjon om barneverntjenesten og om
ettervern. Ettervern har ikke vært et tema som har vært diskutert i NAV-kontoret.
Når det gjelder kartlegging har NAV-kontoret en egen rutine, i tillegg til kartleggingsskjema.
Ansatte forteller at de er kjent med at det foreligger et skjema, men de er usikre på om dette
brukes i praksis. I sakene som er gjennomgått er det ikke benyttet kartleggingsskjema.
Holdeplassen er et lavterskel aktivitetstilbud i kommunen hvor mange ungdommer som har
kontakt med NAV deltar. Ansatte forteller at deltakelse på Holdeplassen kan være en viktig del
av kartleggingen som gjøres.
I sakene som er gjennomgått er det lite spor av systematisk og helhetlig kartlegging. Informasjon
i sakene blir ofte innhentet over tid og gjennom samtaler med ungdommene. Det er derfor ulikt
når og hvilken informasjon som innhentes.
Ansatte sier at de er usikre på om kontoret har lik praksis for hva som skal kartlegges, men at de
opplever at de får vite hva de trenger over tid.
3.5.3 Opplysning, råd og veiledning
Sakene viser at det gis opplysning, råd og veiledning i samtaler med ungdommene. Ansatte
opplyser også at de gir råd og veiledning på ﬂere ulike områder, men mest på økonomi.
I vedtakene som er gjennomgått er det gitt råd og veiledning i vedtak, men dette gjelder i stor
grad kun om økonomi og disponering av inntekt. Det er ikke fattet eget vedtak om opplysning,
råd og veiledning i disse sakene.
NAV-kontoret har to gjeldsrådgivere som arbeider med økonomisk veiledning og gjeld. I intervju
fremkommer det at gjeldsrådgiverne er godt tilgjengelige for både brukere og ansatte.
Ansatte forteller at de har en rutine for opplysning, råd og veiledning, men at de er usikre på i
hvilken grad den brukes.
3.5.4 Økonomisk stønad med vilkår
Flere av vedtakene viser at det ikke alltid tas uttrykkelig hensyn til alle utgiftene som det er søkt
om. I ﬂere av sakene blir også deler av søknadene ikke behandlet fordi det ikke er levert
etterspurt dokumentasjon. I en sak blir for eksempel søknad om husleie behandlet senere fordi
søker ikke har funnet egen bolig ennå og heller ikke har levert husleiekontrakt.
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Ved utmåling av stønad til livsopphold benytter NAV-kontoret egne normer for ungdom mellom
18-24 år. Det foreligger også egne normer for ungdom som bor hjemme hos foreldre. Disse
normene er betydelig lavere enn statens veiledende satser.
I vedtakene er det lite spor av individuelle vurderinger tilknyttet utmåling av stønad til
livsopphold. I noen saker er det gjort en kartlegging av ungdommens situasjon i forkant av
vedtaket, men denne informasjonen vektlegges i liten grad ved utmålingen. I en sak kartlegger
NAV-kontoret at en ungdom som bor hjemme har en vanskelig bosituasjon med anstrengt
økonomi uten at det er synliggjort at dette er vektlagt i utmålingen av stønaden.
Det fremgår derimot av både vedtak og av intervju at det innvilges stønad til bestemte utgifter ut
over livsoppholdsnormen. I intervju opplyser ansatte at de bruker normer som utgangspunkt for
utmåling av livsoppholdet, men at de kan innvilge stønad i tillegg til konkrete utgifter.
I ﬂere av vedtakene er det stilt vilkår om aktivitet. Eksempler på aktivitetskrav som er stilt i
vedtak er å sende meldekort og å møte til samtaler eller aktiviteter som er avtalt med NAV.
Vilkårene som er stilt er lite konkrete og inneholder for eksempel ikke informasjon om
oppmøtetidspunkt.
I ﬂere av vedtakene er det gitt dokumentasjonskrav med hjemmel i sosialtjenesteloven § 20 og §
20a. Det opplyses i vedtakene om at dersom dokumentasjon ikke leveres vil dette kunne
medføre reduksjon eller stans av innvilget stønad.
Ansatte opplyser om at de i stor grad benytter Holdeplassen som et aktivitetstilbud. Det
vurderes i liten grad om det foreligger tungtveiende grunner for å ikke delta i aktivitet. I intervju
forteller ansatte at de heller ønsker at ungdommen forsøker å delta på aktiviteten en periode
for å se hvordan det går. Dersom det viser seg at tiltaket ikke passer for ungdommen kan det
tilbys andre aktiviteter.

3.6 Samarbeid mellom tjenestene
3.6.1 Samarbeid barneverntjenesten – NAV Melhus
Barneverntjenesten og NAV i Melhus v/ ledere har utarbeidet samarbeidsrutiner, jf. avtale av
30.04.2019 med vedlagt rutine datert 11.11.16. Slik Fylkesmannen forstår det, er
samarbeidsavtalen nylig revidert etter møter mellom ledelsen i barneverntjenesten og ledelsen i
NAV Melhus 13.02.19, 6.3.2019 og 30.4.2019 og 8.5.2019. Av intervju gikk det frem at den
tidligere samarbeidsrutinen ikke var tilstrekkelig kjent og brukt i tjenestene.
Av referatene fra evalueringen av samarbeidsavtalen går det blant annet frem at det er ønske
om at NAV skal komme tidligere inn i enkeltsaker, og at det er behov for en mer tydelig
ansvarfordeling. I den nye samarbeidsrutinen av 30.4.2019 går det frem når, hva og hvem som
er ansvarlig for at tjenestene vurderer, samt tar tilstrekkelige grep for å sikre et forsvarlig
samarbeid mellom tjenestene. Det er utarbeidet en særskilt rutine for målgruppa ungdom fra og
med 15 år.
Av samarbeidsavtalen går det frem at leder i barneverntjenesten og leder i NAV har ansvar for å
sikre årlig revidering av avtalen, samt avholde årlige samarbeidsmøter og felles fagdag ved
behov.
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Det er ikke systematiske møter på saksbehandlernivå mellom barneverntjenesten og NAV
Melhus. Kontakt etableres ut fra behov i den enkelte sak. Det er saksbehandler som har ansvar
for å etablere kontakt med NAV. Av intervju gikk det frem at barneverntjenesten ønsker å følge
ungdommene i lengst mulig grad, uten at NAV kobles på. NAV benevnes som viktig
samarbeidspartner der ungdommene trenger bistand i forbindelse med jobb/dagtilbud. I tillegg
trekkes det frem at NAV er aktuell samarbeidspartner i de tilfellene ungdom har behov for
langvarig oppfølging og støtte, eller ikke nyttiggjør seg hjelpen som barneverntjenesten tilbyr.
Dokumentgjennomgangen viste få saker med samtidig innsats fra både barneverntjenesten og
NAV. NAV har reist spørsmål oppover i kommunen om ﬂere ungdommer kan ha behov for
ettervern enn de som har fått det innvilget.
Individuell plan er et verktøy som NAV og barneverntjenesten sjelden benytter i koordineringen
og samarbeidet med andre instanser i ettervernfasen.
Barneverntjenesten deltar i ﬂere tverrfaglige team i begge kommuner, der også NAV er
representert i enkelte av dem, som for eksempel Familiesenteret.
Av intervju gikk det frem at både gammel og ny rutine er lite kjent på kontaktpersonnivå i
barneverntjenesten, men at det var kjent at det var et pågående arbeid på ledernivå. I NAV er ny
rutine gjennomgått i kontormøte, og fremstår som kjent også innholdsmessig blant de ansatte.
NAV har rutiner for å innhente skriftlig samtykke for samarbeid med andre etater. Ansatte i
barneverntjenesten er tilgjengelige for drøfting når NAV har behov for dette.
3.6.2 Samarbeid barneverntjenesten – NAV Skaun
Barneverntjenesten og NAV Skaun kommuner v/ ledere har utarbeidet samarbeidsavtale, jf.
avtale av 16.5.2019. Slik Fylkesmannen forstår det, er samarbeidsavtalen nylig etablert. I forkant
av avtaleinngåelsen har det vært møte mellom ledelsen i barneverntjenesten og ledelsen i NAV
Skaun 8.5.2019. Det fremgår av møtereferatet at det er et ønske om å iverksette tiltak for å
gjennomføre hospitering fra NAV (Skaun) i barneverntjenesten.
I den nye samarbeidsrutinen av 16.5.2019 går det frem når, hva og hvem som er ansvarlig for at
tjenestene vurderer, samt tar tilstrekkelige grep for å sikre et forsvarlig samarbeid mellom
tjenestene. Det er utarbeidet en særskilt rutine for målgruppa ungdom fra og med 15 år.
Av samarbeidsavtalen går det frem at leder i barneverntjenesten og leder i NAV har ansvar for å
sikre årlig revidering av avtalen, samt avholde årlige samarbeidsmøter og felles fagdag ved
behov. De ﬂeste ansatte i NAV kjenner til avtalen, men opplyser om at den ikke brukes i det
daglige. Avtalen skal revideres og enkelte temaer i avtalen skal drøftes på nytt, blant annet det
som går på ansvarsfordeling.
Barneverntjenesten og NAV i Skaun har gjennomført en felles fagdag 4.2.2019, der ledelsen fra
barneverntjenesten var til stede. Agenda for dagen var informasjon om barneverntjenesten,
saksgang, håndtering av bekymringsmeldinger, samt betydningen av at NAV også kartlegger
barnas situasjon når de er i kontakt med voksne/foreldre. Det er planlagt en felles fagdag
mellom NAV og Familie og helse for å bli bedre kjent.
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Det er ikke systematiske møter på saksbehandlernivå mellom barneverntjenesten og NAV
Skaun. Kontakt etableres ut fra behov i den enkelte sak. Det er saksbehandler som har ansvar
for å etablere kontakt med NAV. Av intervju gikk det frem at barneverntjenesten ønsker å følge
ungdommene i lengst mulig grad, uten at NAV kobles på. NAV benevnes som en viktig
samarbeidspartner der ungdommene trenger bistand i forbindelse med jobb/dagtilbud. I tillegg
trekkes det frem at NAV er en aktuell samarbeidspartner i de tilfellene ungdom har behov for
langvarig oppfølging og støtte, eller ikke nyttiggjør seg hjelpen som barneverntjenesten tilbyr.
Dokumentgjennomgangen viste få saker med koordinert og samtidig innsats fra både
barneverntjenesten og NAV. I sakene som er gjennomgått i forbindelse med tilsynet er det
opprettet et samarbeid med barneverntjenesten i de tilfellene barneverntjenesten har tatt
kontakt med NAV-kontoret.
Individuell plan er et verktøy som NAV og barneverntjenesten sjelden benytter i koordineringen
og samarbeidet med andre instanser i ettervernfasen. I NAV innvilges IP til deltakere i
kvaliﬁseringsprogrammet, og ansatte har mulighet til å bruke Sampro som verktøy. Dette
benyttes i liten grad, blant annet på grunn av manglende opplæring i systemet.
Kommunen har ﬂere felles møtearenaer for barneverntjenesten og NAV der de kan drøfte saker.
Når det gjelder ungdommer trekkes koordinerende team fram som en aktuell møtearena for
tjenestene.
Av intervju gikk det frem at både gammel og ny rutine er lite kjent på kontaktpersonnivå i
barneverntjenesten, men at det var kjent at det var et pågående arbeid på ledernivå. Ansatte i
NAV opplever ikke å ha tilstrekkelig kunnskap om barneverntjenesten og om ettervern.
Ettervern har ikke vært et tema i NAV-kontoret tidligere. Det uttrykkes at samarbeid med
barneverntjenesten er et risikoområde, men at det er vanskelig å se hvor mye oppmerksomhet
de skal ha på området ettersom de opplever å ha få ungdommer som er i målgruppen.
Ansatte opplever at barneverntjenesten sjelden tar kontakt. Den kontakten som har vært har
mest omhandlet innhenting av informasjon fra NAV i forbindelse med undersøkelsessaker.
Samarbeidet oppleves likevel som bedre nå enn tidligere.
Under tilsynet ble det avdekket at samtykke til at NAV samarbeidet med barneverntjenesten ikke
var journalført i en sak. Samtykke var mottatt på SMS. NAV-kontoret har to samtykkeskjema som
brukes, ett fra nav.no og ett som er egenutviklet. Ansatte forteller i intervju at de er usikre på om
samtykkeskjemaet de bruker er godt nok og om det skal journalføres i det kommunale eller
statlige systemet.

3.7 Samtale med ungdom i forbindelse med tilsynet
Fylkesmannen inviterte tre ungdommer til samtale i forbindelse med tilsynet. Dessverre var det
ingen som takket ja til samtale. Fylkesmannen vil i ettertid evaluere om dette kunne ha vært løst
på en annen måte.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt
lovgrunnlag
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I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

4.1. Ettervern – oppfølging av ungdom i barneverntjenesten og
samarbeid med NAV
Tilsynet har avdekket at det er få ungdommer i Melhus og Skaun som mottar ettervern og
oppfølging etter fylte 18 år, sammenlignet med andre kommuner. Fylkesmannens vurderinger
er basert på innhentede enkeltsaker og annen dokumentasjon, samt gjennomførte intervju.
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har gjennomført et omfattende
forbedringsarbeid, også på ettervernsområdet. Dette er et godt utgangspunkt for videre
utviklingsarbeid i tjenesten. På tilsynstidspunktet var imidlertid rutinene nylig revidert og
fremdeles ukjent for ﬂere av de ansatte.
I intervju oppgis det at tjenesten er opptatt av å snakke med ungdom fra 16-17 årsalder om
ettervern. Dette er imidlertid ikke like tydelig i tjenestens dokumentasjon. Når og hvordan
ettervern er tatt opp med den aktuelle ungdommen er mangelfullt dokumentert. Enkelte saker
er også avsluttet nær opptil fylte 18 år uten at det fremgår at tjenesten har vurdert eller
informert ungdommen om muligheten for ettervern. Når tjenesten i tillegg ikke har en tydelig
praksis for å fatte avslutningsvedtak, får ikke ungdommene oppfylt sine rettigheter til å få
oppfølging etter fylte 18 år, samt retten til å påklage barneverntjenestens beslutning.
Når barneverntjenesten iverksetter eller avslutter hjelpetiltak og oppfølging, skal det fattes
enkeltvedtak. Det skal gå frem av vedtaket hvorfor det er til ungdommens beste å iverksette
aktuelle tiltak, eventuelt avslutte iverksatte tiltak. En viktig del av dette er å tydeliggjøre hva
ungdommen selv mener. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten ikke har en praksis per i
dag som sikrer at dette er ivaretatt. Fylkesmannen har merket seg at barneverntjenesten har
utarbeidet nye maler for vedtak, som enkelte av de ansatte har begynt å benytte. Disse fremstår
som gode, der både barnets stemme og barneverntjenestens vurderinger tydelig fremgår.
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten bør iverksette tiltak for å sikre at alle benytter
samme vedtaksmal.
Fylkesmannen ﬁkk under tilsynet fremlagt barneverntjenestens system for hvordan de holder
oversikt over ungdommer som har ettervern, samt de som har takket nei til videre oppfølging
etter fylte 18 år. På tilsynstidspunktet var det èn ungdom som var aktuell jf. det sistnevnte. Til
tross for at barneverntjenesten hadde en oversikt, var ikke aktuelle ungdom kontaktet i
etterkant. Dette er ikke i tråd med gjeldende retningslinjer og medfører en risiko for at ungdom
som kan ha et ønske om ny kontakt med barneverntjenesten, ikke fanges opp.
Flere av ungdommene som mottok eller hadde mottatt ettervern, hadde omfattende
oppfølgingsbehov. Fylkesmannen vurderer det som positivt at barneverntjenesten formidler at
de ønsker å følge opp ungdommene generelt, og særlig slik at de får fullført videregående skole
spesielt. Å fullføre videregående skole er vesentlig med tanke på videre livsmestring. Imidlertid
er enkelte ungdommer ikke i stand til å stå i et ordinært videregående skoleløp. Dette er
ungdommer som vil kunne ha behov for støtte og oppfølging i lang tid fremover.
Tilsynet avdekket at barneverntjenesten ikke alltid utreder ungdommens helhetlige situasjon, og
ikke alltid fanger opp den unges behov for sosiale tjenester fra NAV. Videre sikrer ikke
barneverntjenesten tilstrekkelig samarbeid med NAV, slik at unge som trenger det, får et
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helhetlig, forsvarlig og koordinert etterverntilbud. Tilsynet avdekket eksempler på at
enkeltungdom med omfattende oppfølgingsbehov ble stående i en uavklart situasjon mellom
barnevern og NAV, noe som medførte mangelfull koordinert hjelp og helhetlig oppfølging.
Videre avdekket tilsynet at barneverntjenesten ikke har en praksis for å vurdere om det skal
opprettes individuell plan for barn og unge. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten ikke
har sikret en trygg overgang til voksentjenestene for alle ungdommer med behov for det.
Manglende overlapping, koordinering og helhetlig oppfølging sikrer ikke ungdommene hjelp av
tilfredsstillende kvalitet og i tilstrekkelig omfang. Dette er i strid med barnevernlovens krav om
forsvarlige tjenester og kravet til å samarbeide med andre instanser, jf. barnevernloven § 1-4 og
§ 3-2.
Til tross for at det er opprettet samarbeidsrutiner vurderer Fylkesmannen at
barneverntjenesten, både på system- og saksnivå, bør iverksette tiltak for å sikre at
enkeltpersoner får den hjelpen de har behov for.
Fylkesmannen vurderer at manglene i enkeltsaker samlet sett viser at Melhus kommune på
tilsynstidspunktet, ikke sikrer at alle ungdommer som trenger det, får forsvarlig ettervern fra
barneverntjenesten.
Særskilt om internkontroll
Fylkesmannen har i forbindelse med tilsynet hatt en omfattende dokumentasjonsgjennomgang,
i tillegg til intervju med ansatte på forskjellig nivå i tjenesten og kommunen(e). Fylkesmannen
har vurdert at kommunen og barneverntjenesten ikke har sikret at alle unge som trenger det,
gis tilstrekkelig informasjon og oppfølging etter fylte 18 år. Fylkesmannen vurderer derfor at
Melhus kommune ikke har et tilstrekkelig system for å fange opp svikt i og mellom tjenestene,
og at dette samlet sett er et brudd på lovens krav om internkontroll.
Fylkesmannen har imidlertid merket seg at det er iverksatt omfattende faglige, organisatoriske
og strukturelle tiltak som bidrar til økt internkontroll og kvalitet i barneverntjenesten.
Fylkesmannen vurderer dette som et godt utgangspunkt for å sikre lovkravene på området.

4.2 NAV Melhus
Fylkesmannen vil innledningsvis bemerke at vi har mottatt få saker der ungdommen har
barnevernerfaring, og enda færre der ungdommen har parallelle tjenester fra både barnevern
og NAV. Dette kan ha sammenheng med at tallene på ettervernstiltak for barneverntjenesten i
Melhus Skaun er forholdsvis lave. Dette har betydning for bevisbedømmelsen når vi vurderer
tjenestens praksis. Enkeltsaker i tilsynet indikerer at det er svikt i tjenestene til ungdommene.
Samtidig gir ansatte og ledelse i intervju et ganske samstemt uttrykk for at kontoret jobber tett
og godt med ungdomsgruppa, både når det gjelder informasjon og kartlegging, oppfølging og
økonomisk stønad. Informasjonen vi har fått fra intervjuene fremstår som troverdig.
Fylkesmannen har derfor landet på at det, på grunn av få enkeltsaker som til dels er sprikende i
den praksis de gir uttrykk for, funnet at det ikke er bevist at det foreligger systematisk svikt i
tjenestene til ungdom med barnevernerfaring, på de tema vi har vurdert. Vi mener likevel at
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tjenesten bør være oppmerksom på eget forbedringspotensiale, og ha fokus på forbedring i
egen tjeneste i lys av det som beskrives nærmere nedenfor. Vi kommer tilbake til disse
områdene i vurderingen nedenfor.
4.2.1 Informasjon og kartlegging
Fylkesmannen ﬁnner at NAV-kontoret har stort fokus på å være tilgjengelig for ungdommene, og
ha løpende og tett dialog med dem. Det gis tilbud om samtale ved første kontakt, og deretter
ved behov. Ungdommer får individuelt tilpasset informasjon om sosiale tjenester og ansatte har
kunnskap om ettervern og angrerett, og mulighet til å gi informasjon om barneverntjenestens
tilbud. At slik informasjon er gitt er likevel i liten grad dokumentert. Fylkesmannen vurderer at
kommunen her har et forbedringsområde, men at det ikke er bevist at det foreligger lovbrudd
fordi antall saker i tilsynet der denne problemstillingen er aktuell er lite sett opp mot det som
fremkommer i intervju om praksis.
Kontoret har gode rutiner for kartlegging av ungdommens livssituasjon, og er i ferd med å
utvikle disse rutinene videre mer spisset mot ungdom. Enkeltsaker viser at ﬂere ungdommer
kan ha hatt behov for tjenesten «opplysning, råd og veiledning», uten at denne tjenesten er
innvilget. Det gir grunnlag for å stille spørsmål ved om kontorets kartleggingsrutiner rettet mot
behovet for denne tjenesten er gode nok. Samtidig opplyser ansatte at de gir svært mye løpende
veiledning uten at dette vedtaksfestes, at deler av kartleggingen vil fremgå av statlig system, og
at de har stort fokus på å undersøke hva de kan bistå den enkelte ungdom med – blant annet
gjennom samtaler med ungdommen og ved drøftelser i tverrfaglige møter i Ungdomsteamet.
Fylkesmannen har derfor vurdert at det ikke er bevist at det foreligger lovbrudd, men
oppfordrer kontoret til å undersøke egen praksis knyttet til kartlegging av behov for denne
tjenesten nærmere.
Fylkesmannen ser få spor av at ungdommenes økonomi er kartlagt ut over det som opplyses i
og er vedlagt søknader. Forsvarlig utmåling av økonomisk stønad forutsetter at NAV-kontoret på
selvstendig grunnlag kartlegger og innhenter informasjon om søkerens faktiske inntekter og
utgifter, særlig der ungdommen har økonomisk stønad over tid. Ansatte sier imidlertid i intervju
at det er stort fokus på dette, og at utdypende informasjon eller dokumentasjon blir etterspurt
blant annet på bakgrunn av opplysninger i kontoutskrift. Fylkesmannen har under tvil vurdert at
det ikke er bevist at det foreligger systemsvikt, men oppfordrer også på dette området kontoret
til å se nærmere på egen praksis.
4.2.2. Opplysning, råd og veiledning
Fylkesmannen ﬁnner at NAV-kontoret har oppmerksomhet på § 17, og at ansatte er bevisstgjort
om tjenesten. Det er stort fokus på oppfølging av den enkelte, og tett kontakt med
ungdommene. Enkeltsaker i tilsynet viser at noen ungdommer kan ha hatt behov for tettere
oppfølging enn det som er dokumentert gitt, og at § 17 burde vært vurdert.
Fylkesmannen legger til grunn at det i praksis gis opplysning, råd og veiledning som en del av
denne oppfølgingen, uten at denne nødvendigvis vedtaksfestes. Selv om det gis mye løpende
råd og veiledning, og at deler av denne vil fremgå av det statlige systemet, så bør kontoret ha
rutiner som sørger for at tjenesten innvilges i vedtaks form. Vi viser til det vi har skrevet over i
punkt 4.2.1.
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Det er få saker der ungdommen har barnevernerfaring i saksutvalget, og enda færre der
ungdommen har samtidige tjenester fra begge tjenester. Fylkesmannen ﬁnner på denne
bakgrunn ikke grunnlag for å kunne konkludere om hvorvidt NAV-kontoret i tilstrekkelig grad
samarbeider med barneverntjenesten om råd og veiledning, og om ettervern i tilstrekkelig grad
er en del av veiledningen.
4.2.3 Økonomisk stønad med vilkår
Fylkesmannen ﬁnner at NAV-kontoret i stor grad bruker normer ved utmåling av økonomisk
stønad. Der det er kjent at ungdommen har barnevernerfaring tillegges ikke dette synlig vekt
ved vurdering av behov og utmåling av stønad. Valg av norm er ikke alltid begrunnet i vedtak,
noe som kan bety at utmåling av stønad ikke er forsvarlig.
Statlig veiledende satser eller ulike kommunale normer skal bare brukes som et utgangspunkt
for den individuelle vurderingen i hver enkelt sak, og ikke uten overveielse legges til grunn for
utmålingen av økonomisk stønad.
Ansatte sier i intervju at det er rom for å innvilge stønad til særskilte formål ut over det som
utmåles i livsopphold, noe vedtak i sakene delvis bekrefter. Fylkesmannen har ikke funnet bevist
at det foreligger lovbrudd, men også dette temaet fremstår som et forbedringsområde.
Det fremgår både av dokumentasjon og intervju at det stilles vilkår om aktivitet. Disse fremstår i
liten grad individuelt vurdert og tilpasset den enkelte, men det er spor av det i enkeltsaker.
Ansatte er tydelige på det er dialog med ungdommene om aktivitet og tiltak, og at det ikke settes
i verk virkemidler som den enkelte ikke er enig i. Fylkesmannen har igjen vurdert at det ikke er
bevist at det foreligger lovbrudd på bakgrunn av at det foreligger få saker innenfor tilsynets
målgruppe, men vil oppfordre kontoret til å vurdere egen praksis i forbedringsøyemed.
4.2.4 Samarbeid med barneverntjenesten
Fylkesmannen ﬁnner at NAV Melhus sørger for å innhente samtykke fra ungdommen der dette
er nødvendig for å kunne samarbeide med barneverntjenesten. Det vurderes dokumentert at
NAV samarbeider med barnevernstjenesten der ungdommen har behov for det, men i
enkeltsaker er det lite kontinuiteten, helhet og progresjon i samarbeidet. I tillegg viser
saksgjennomgangen at NAV ikke alltid dokumenterer samhandlingen tilstrekkelig.
Enkeltsaker viser at det kan ta lang tid fra behov for samarbeid blir avdekket, til kontakt blir
etablert. Individuell plan brukes i liten grad, men av intervju kommer det frem at kontoret har
stort fokus på samarbeid og koordinering. Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av
faktagrunnlaget i saken at det ikke kan slås fast at kontorets praksis er i strid med loven, men vil
likevel oppfordre kontoret til å ha fokus på å videreutvikle rutiner og praksis for samarbeidet
med barneverntjenesten på enkeltsaksnivå på bakgrunn av lærdom fra tilsynet.

4.3 NAV Skaun
Ansvar for de sosiale tjenestene er tydelig plassert på NAV-leder. NAV-kontoret er i en prosess
med å utarbeide og revidere rutiner. Selv om det er usikkert i hvor stor grad rutinene er kjent
blant de ansatte, ser Fylkesmannen at dette er et pågående arbeid som det er fokus på i
kontoret. Det arbeides også med kompetanseøkning blant ansatte.
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Fylkesmannen har mottatt få saker der ungdommen har barnevernserfaring og der samarbeid
mellom tjenestene har vært aktuelt. Samlet sett har Fylkesmannen derfor hatt lite
dokumentasjonsgrunnlag for å kunne vurdere NAV-kontorets praksis ovenfor målgruppen i
tilsynet.
Fylkesmannen har samtidig sett at det i enkeltsaker kan foreligge fare for svikt ovenfor
ungdommer generelt. Når vi likevel ikke har konkludert med lovbrudd, er dette fordi
ungdommene dette gjelder stort sett ikke har vært i målgruppen for dette tilsynet.
Der vi ser at det kan foreligge fare for svikt, har vi derfor valgt å påpeke dette som
forbedringsområder for NAV-kontoret. Forbedringsarbeid på disse områdene vil være
avgjørende for at NAV-kontoret skal kunne gi forsvarlige tjenester til ungdommer generelt,
herunder til ungdommer som eventuelt har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten.
4.3.1. Informasjon og kartlegging
Fylkesmannen ﬁnner at kommunen sikrer at unge får tilbud om samtale når de kontakter NAVkontoret for første gang og senere ved behov. I samtalene gis det individuell informasjon
tilpasset ungdommen. Fylkesmannen ﬁnner også at samtaler og dialog med ungdommer er et
fokusområde og vurderes av de ansatte å være en viktig del av oppfølgingsarbeidet.
NAV-kontoret har hatt en felles fagdag med barneverntjenesten, men her var ikke ettervern ett
tema. Ansatte har opplyst om at de ikke har tilstrekkelig informasjon om barneverntjenesten og
om ettervern. NAV-kontoret har lite ungdommer som er i målgruppen for tilsynet og ansatte
opplever usikkerhet om informasjon og veiledning om barneverntjenesten har vært aktuelt for
de ungdommene de har fulgt opp.
NAV-kontoret har et eget kartleggingsskjema, men Fylkesmannen ﬁnner ikke at dette
systematisk blir tatt i bruk. Fylkesmannen vurderer at det ikke foreligger en enhetlig og
omforent praksis om hva som skal kartlegges og på hvilket tidspunkt det skal kartlegges. Selv
om Holdeplassen er nevnt som et tiltak som er viktig for kartleggingen av ungdom, ﬁnner ikke
Fylkesmannen at kartleggingen som gjøres der blir dokumentert.
NAV-kontoret skal sørge for at de har tilstrekkelige opplysninger om den unges situasjon og
tjenestebehov til å kunne gi forsvarlige tjenester. Kartleggingen skal også omfatte eventuelle
behov for tjenester fra barneverntjenesten. For å sikre at behov for tjenester fra
barneverntjenesten fanges opp er det viktig at NAV-kontoret har en felles og riktig forståelse av
hvilke opplysninger de må spørre om i ulike situasjoner.
Det at NAV kontoret ikke har en enhetlig praksis for kartlegging og at ansatte opplever at de ikke
har tilstrekkelig informasjon om barneverntjenesten, kan medføre en risiko for at ungdommer
som er i kontakt med NAV-kontoret ikke får forsvarlig informasjon og veiledning.
Fylkesmannen har derimot ikke grunnlag for å si at manglende kartlegging og informasjon har
medført svikt i enkeltsaker ovenfor ungdommer i målgruppen for tilsynet, og har derfor ikke
konkludert med lovbrudd. Fylkesmannen vil likevel påpeke at kartlegging og informasjon om
barneverntjenesten fremstår som et klart forbedringsområde.
4.3.2 Opplysning, råd og veiledning
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Fylkesmannen ﬁnner at det gis løpende råd og veiledning i samtaler med ungdommer. Det gis i
hovedsak økonomisk råd og veiledning, men Fylkesmannen ser også at det gis råd på andre
områder ut fra behov. Når det gjelder økonomisk rådgivning ﬁnner Fylkesmannen at tjenesten
fremstår som tilgjengelig for både brukere og ansatte.
Det er imidlertid ikke fattet vedtak om tjenesten i de sakene som er gjennomgått, og praksisen
for når det skal fattes vedtak fremstår som uklar. Rutinen på området er ikke revidert og er ikke
kjent for alle ansatte.
Opplysning, råd og veiledning er en tjeneste som det skal fattes vedtak om eller som skal inngå
som del av et vedtak. Vedtaket skal vise om tjenesten er innvilget eller avslått og det skal også
inneholde tidspunkt for rådgivningen eller en tidsfrist for når tjenesten skal oppfylles. At det
fattes vedtak om tjenesten har stor betydning for rettssikkerheten og for vurderingen av om
tjenesten har vært forsvarlig.
På bakgrunn av dokumentasjonen som er gjennomgått i forbindelse med tilsynet, har
Fylkesmannen ikke grunnlag for å si at det ikke fattes vedtak om tjenesten overfor målgruppen i
tilsynet. Vi har derfor ikke konkludert med lovbrudd.
Det at det ikke er fattet vedtak om tjenesten i noen av de sakene vi har gjennomgått, kan
derimot tyde på praksis for når det skal fattes vedtak er uklar og at det kan foreligge fare for
svikt i tjenesten ovenfor ungdommer generelt.
Fylkesmannen vurderer derfor at enhetlige rutiner for vedtak om tjenesten, samt kunnskap om
barneverntjenesten og ettervern, er noe NAV-kontoret bør jobbe videre med for å forebygge
svikt i tjenestene til ungdommer som vil ha behov for koordinerte tjenester.
4.3.3 Økonomisk stønad med vilkår
I vedtakene som er gjennomgått ﬁnner Fylkesmannen at det foreligger ﬂere svakheter ved
saksbehandlingen av søknader om økonomisk stønad med vilkår. I ﬂere vedtak som er
gjennomgått ser Fylkesmannen at ikke alle utgifter som ungdommen har søkt om blir vurdert og
avgjort i vedtaket. I noen av sakene gjelder dette utgifter som NAV-kontoret har vurdert ikke er
aktuelle på søknadstidspunktet. I andre saker gjelder dette utgifter som ikke i tilstrekkelig grad
er dokumentert. Ungdommen henvises da til å søke på nytt senere uten at det formelt fattes
avslag.
NAV-kontoret må ta stilling til alle utgifter det er søkt om stønad til. Dette gjelder også dersom
utgiften vurderes å ikke være nødvendig for søker på søknadstidspunktet, eller at søker ikke har
levert tilstrekkelig dokumentasjon. NAV-kontoret kan derfor ikke unnlate å ta stilling til deler av
søknaden på grunn av manglende informasjon, eller dersom NAV-kontoret vurderer at utgiften
ikke er nødvendig før på et senere tidspunkt.
Fylkesmannen ﬁnner også at den individuelle vurderingen ved utmåling av stønad er mangelfull
og fremstår som et klart forbedringsområde. Det benyttes i stor grad normer ved utmåling av
stønad, og i den grad NAV-kontoret kartlegger ungdommens helhetlige situasjon legges det liten
vekt på dette ved utmålingen.
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Veiledende satser skal kun benyttes som et utgangspunkt for den individuelle vurderingen. Selv
om det innvilges stønad til bestemte utgifter ut over livsoppholdsnormen, medfører manglende
individuell vurdering ved utmåling av livsopphold en fare for at utgifter som ligger utenfor
normen ikke fanges opp og blir vektlagt. Risikoen for dette er spesielt høy i de tilfeller hvor det
innvilges lavere norm for hjemmeboende, ettersom faktiske utgifter til disse ungdommene kan
variere mye alt etter hvordan hjemmesituasjonen er.
At det innvilges stønad i tillegg til livsoppholdsnormen erstatter derfor ikke den individuelle
vurdering som skal gjøres, også ved utmåling av selve livsoppholdet.
Fylkesmannen ﬁnner videre at vilkårene som er stilt i vedtakene ofte er lite konkrete og
inneholder lite informasjon om hva ungdommen må gjøre for å oppfylle vilkåret. Å stille vilkår
for en stønad tjenestemottaker har rett til, stiller strenge krav til saksbehandlingen. Det er derfor
viktig at vedtaket tydelig viser hva vilkåret går ut på og på denne måten sikrer at risikoen for
misforståelser og uenighet om vilkår blir så liten som mulig.
Fylkesmannen ser også at det er stilt vilkår om at ungdommen skal innhente mer
dokumentasjon etter § 20 og § 20a og at stønaden som følge av manglende dokumentasjon kan
reduseres etter disse bestemmelsene.
Dokumentasjonskrav må ikke forveksles med vilkårssetting. Når NAV krever at søker skal
innhente mer dokumentasjon, er dette for å kunne vurdere tjenestemottakers rett til stønad.
Dersom stønaden allerede er innvilget i vedtak, vil manglende dokumentasjon kunne ha
betydning for om stønaden er innvilget på feil grunnlag.
Ved vilkårssetting har NAV-kontoret allerede vurdert at tjenestemottaker har rett på stønad. Det
er bare ved brudd på vilkår at stønaden kan reduseres som en konsekvens etter § 20 eller § 20a.
Selv om Fylkesmannen har funnet ﬂere svakheter ved saksbehandlingen av søknader om
økonomisk stønad med vilkår, har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at det foreligger svikt
ovenfor målgruppen for tilsynet.
Fylkesmannen vil likevel peke på disse punktene som klare forbedringsområder. At det gjøres
tilstrekkelige individuelle vurderinger ved utmåling av stønad og at det tas stilling til alle utgifter
det søkes om stønad til, er avgjørende for at tjenesten skal være forsvarlig for den enkelte. På
samme måte er det viktig at NAV-kontoret har en forsvarlig praksis ved vilkårsetting, både
ovenfor tjenestemottakere generelt og ungdommer hvor det stilles vilkår om aktivitet etter §
20a.
4.3.4 Samarbeid med barneverntjenesten
I sakene som er gjennomgått har Fylkesmannen sett at det samarbeides med
barneverntjenesten der barnevernet tar kontakt med NAV-kontoret. Samarbeidet mellom NAV
og barneverntjenesten fremstår som nyetablert og ansatte forteller at de ikke vet nok om
barneverntjenesten og om ettervern. Det at ansatte ved NAV ikke har tilstrekkelig kunnskap
om barneverntjenesten, kan medføre en risiko for at det ikke avdekkes behov for samhandling
når de kommer i kontakt med ungdommer som er i målgruppen. Det er også få felles
møtepunkter på ledernivå mellom tjenestene.
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Fylkesmannen ser derimot at det jobbes med å få til mer samarbeid mellom tjenestene blant
annet gjennom utarbeidelse av samarbeidsavtale og planlegging og gjennomføring av felles
fagdager mellom tjenestene. Kommunen har også ﬂere møtearenaer for drøfting av
enkeltsaker.
Fylkesmannen ﬁnner at individuell plan blir lite brukt, men at ansvarsgruppemøter isteden blir
benyttet som et verktøy for samhandling og koordinering. Fylkesmannen påpeker i denne
sammenheng at NAV-kontoret har en selvstendig plikt til å identiﬁsere og tilby individuell plan til
aktuelle i målgruppen, jf. sosialtjenesteloven § 28.
Samarbeid med andre tjenester når det gjelder den enkelte ungdom er avhengig av at det
innhentes samtykke. I sakene som ble gjennomgått under tilsynet ble det funnet en sak hvor
samtykke ikke var journalført. Det foreligger også usikkerhet om hvilket samtykkeskjema som
skal benyttes og hvordan dette skal journalføres.
På bakgrunn av at Fylkesmannen har gjennomgått svært få saker der hvor samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAV har vært aktuelt, har vi ikke funnet grunnlag for å si at NAVkontorets praksis er i strid med loven. Vi vil likevel oppfordre NAV-kontoret til å fortsette
arbeidet med å øke kjennskap mellom tjenestene, samt se på rutiner og praksis for individuell
plan og journalføring av samtykke.

5. Fylkesmannens konklusjon
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
utredning av ungdommens helhetlige situasjon
behov for sosiale tjenester fra NAV
tilstrekkelig samarbeid med NAV.
Dette er brudd på barnevernloven § 1-3, andre ledd jf. §§ 1-4, 1-5, 1-6, 4-1, 6-3 a, 3-2 og 2-1.
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd
Fylkesmannen ber Melhus kommune om å legge frem en plan for hvordan lovbruddet vil bli
rettet. 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
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En redegjørelse for når kommunen forventer at lovbruddet skal være rettet, og hvilke
frister kommunen setter seg for å sikre fremdrift.
Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt.
Som nevnt under oppsummeringsmøtet, kan Fylkesmannen tilby råd og veiledning som en del
av oppfølgingen av tilsynet. Det bes om at det eventuelt tas kontakt med Anne Sørbø på
fmtlans@fylkesmannen.no
1

SSB, folketall pr. første kvartal 2019

2 Folkehelseproﬁl

Melhus kommune, Folkehelseinstituttet https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?
Nr=5028&sp=1&PDFAar=2019
3 Samarbeidsavtale

interkommunalt samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun kommune
på tjenesteområde barnevern.
4 SSB,

folketall pr. første kvartal 2019

5 Folkehelseproﬁl

Skaun kommune, Folkehelseinstituttet https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?
Nr=5029&sp=1&PDFAar=2019

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.
Varsel om tilsynet ble sendt 14.04.2019.
Det ble invitert til samtaler med totalt tre ungdommer/unge voksne som har eller har hatt
kontakt med barneverntjenesten.
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved NAV i Melhus kommune, NAV i Skaun kommune, samt den
interkommunale barneverntjenesten for Melhus og Skaun. Tilsynet ble innledet med et kort
åpningsmøte 4.11.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt
8.11.2019.
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble
mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og
vurdert som relevante for tilsynet:
«Varsel om tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i
NAV i Melhus og Skaun kommuner» brev av 16.5.2019 fra Melhus og Skaun
Oversikt over klienter/brukere i NAV under 25 år
Skaun kommunes dialog med innbyggerne om kommunebudsjettet 2019 – rapport
NAVs personbrukerundersøkelse 2018
Risikovurdering 2019 NAV Skaun
Prosjektplan for KS-nettverket Utsatte barn og unge 2017 – 2020 – Skaun kommune
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Organisasjonskart – Skaun kommune
Organisasjonskart NAV Skaun
Delegeringsreglement for Skaun kommune
Økonomireglement for Skaun kommune
Ansatteoversikt – NAV Skaun
Rutine for kartlegging – NAV Skaun
Samarbeidsavtale interkommunalt samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun
kommune på tjenesteområde barnevern
«Varsel om tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale
tjenester i NAV i Melhus og Skaun kommuner» brev av 16.5.2019 fra Melhus og Skaun
Oversikt over klienter/brukere i NAV under 25 år
Skaun kommunes dialog med innbyggerne om kommunebudsjettet 2019 – rapport
NAVs personbrukerundersøkelse 2018
Risikovurdering 2019 NAV Skaun
Prosjektplan for KS-nettverket Utsatte barn og unge 2017 – 2020 – Skaun kommune
Organisasjonskart – Skaun kommune
Organisasjonskart NAV Skaun
Delegeringsreglement for Skaun kommune
Økonomireglement for Skaun kommune
Ansatteoversikt – NAV Skaun
Rutine for kartlegging – NAV Skaun
Samarbeidsavtale interkommunalt samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun
kommune på tjenesteområde barnevern
«Varsel om tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale
tjenester i NAV i Melhus og Skaun kommuner» brev av 16.5.2019 fra Melhus og Skaun
Oversikt over klienter/brukere i NAV under 25 år
Skaun kommunes dialog med innbyggerne om kommunebudsjettet 2019 – rapport
NAVs personbrukerundersøkelse 2018
Risikovurdering 2019 NAV Skaun
Prosjektplan for KS-nettverket Utsatte barn og unge 2017 – 2020 – Skaun kommune
Organisasjonskart – Skaun kommune
Organisasjonskart NAV Skaun
Delegeringsreglement for Skaun kommune
Økonomireglement for Skaun kommune
Ansatteoversikt – NAV Skaun
Rutine for kartlegging – NAV Skaun
Samarbeidsavtale interkommunalt samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun
kommune på tjenesteområde barnevern
Ansatteoversikt
Funksjonssirkelen
Avvik
Ettervern
Tiltak Skaun
Tiltak Melhus
Klienter med økonomiske transaksjoner
Oppgavefordeling barneverntjenesten: Barnevernleder – fagleder – saksbehandler
Årshjul internkontroll, barneverntjenesten - gjeldende fra 30.10.2019
Mappekontroll (barnevernmappene) gjeldende fra 30.10.2019
Egenvurdering omsorg (barneverntjenesten), gjeldende fra 30.10.2019
Ettervern (barneverntjenesten), gjeldende fra 30.10.2019
Det ble valgt 28 mapper etter følgende kriterier:
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/skaun-og-melhus-kommuner-tilsyn-med-ettervern-og-samarbeid-mellom-nav…
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Rapport etter tilsyn med temaet ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten i kommunene Skaun og Melhus 2019 | …

Barn/ungdom i målgruppa som mottar/nylig har mottatt (i løpet av de siste 2 år)
barnevernstiltak fra kommunen (herunder ettervernstiltak og øvrige)
Unge voksne i målgruppa som mottar sosiale tjenester og som kontoret eventuelt kjenner
til har eller har hatt barnevernstiltak
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.
Ikke publisert her
Ingen ungdom/ung voksen ble intervjuet i forbindelse med tilsynet. Totalt var 3 invitert til
samtale/intervju.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:
Fagkoordinator barnevern, Marita Ugseth, Fylkesmannen i Trøndelag, revisjonsleder
Fagkoordinator NAV, Hanne Reitan Øksnes, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
Seniorrådgiver barnevern, Oda R. Reinfjord, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
Seniorrådgiver barnevern, Anne Sørbø, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
Seniorrådgiver NAV sosial, Mette Øvrewall, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor (Melhus)
Rådgiver NAV sosial, Sabrina Hammer, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor (Skaun)

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet
2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med
sosiale tjenester i Nav

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/skaun-og-melhus-kommuner-tilsyn-med-ettervern-og-samarbeid-mellom-nav…

32/32

Plan for lukking av avvik i etterkant av tilsyn i Melhus kommune og
Skaun kommune. Tema: ettervern og samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAV
Det vises til fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Melhus og Skaun kommune 04.11-08.11.19, med
påfølgende rapport etter tilsyn datert 20.08.20.

Fylkesmannen vurderte i sitt tilsyn at Melhus kommune ikke sikrer 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 vurderinger av barnets beste inngår som en del
av begrunnelsen
Det sikres ikke alltid
o Utredning av ungdommens helhetlige situasjon
o Behov for sosiale tjenesten fra NAV
o Tilstrekkelig samarbeid med NAV

Dette er brudd på barnevernloven § 1-3, 2. ledd, jfr. §§ 1-4, 1-5, 1-6, 4-1, 6-3a og 2-1 og forskrift om
internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten.

I brev fra fylkesmannen datert 20.08.20 er kommunen bedt om å lage plan for lukking av det
avdekkede lovbruddet.
•
•
•
•

Tiltak som kommunen har eller skal igangsette for å rette opp i 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 har satt seg for å sikre fremdrift.

Barneverntjenesten i Melhus og Skaun vil i det følgende redegjøre for hvilke tiltak kommunen
iverksetter for å lukke lovbruddene, og hvordan disse vil følges opp.

1

Tiltak for lukking av avdekkede lovbrudd
Lovbrudd
Tiltak

Informasjon til
ungdom over 16 år
om ettervern

Ikke alle aktuelle ungdommer får informasjon om retten til ettervern
Beskrivelse
Iverksatt dato Frist
o

o
o
o

Lovbrudd
Tiltak

Sikre at vedtak
utformes i tråd med
gjeldende lovkrav

Det fattes vedtak om
avslutting i alle saker
ved henleggelse
Forfallsregister - sikre
ivaretakelse av
angrefrist

Tilpasset informasjon til ungdom
over 16 år om mulighet for
ettervern, og hva dette kan
inneholde
Informasjonen gis både muntlig og
skriftlig – i form av
informasjonsbrosjyre.
Informasjon gis både til ungdom som
mottar tiltak i og utenfor hjemmet
Informasjon om ettervern gis også til
ungdom mellom 16 og 18 år hvor
tiltakene avsluttes og
barnevernssaken henlegges før fylte
18 år

Ny rutine for
ettervern 30.10.19

Revidering av rutine
30.10.20

Informasjonsbrosjy
re
utarbeidet
desember 2019

Det fattes ikke alltid avsluttende vedtak der vurderinger av barnets
beste inngår som en del av begrunnelsen
Beskrivelse
Iverksatt dato Frist
Ny mal for vedtak som skal inneholde:
o Beskrivelse av bakgrunn for saken
o Beskrivelse av aktuell situasjon
o Beskrivelse av saksforberedende
opplysninger
o Beskrivelse av partenes vurdering
o Beskrivelse av barnets stemme
o Redegjørelse for
barneverntjenestenes vurderinger,
herunder vurdering av barnets beste
i eget punkt
o Vedtak rettet mot barn over 15 år
skrives i «du» form med informasjon
som er tilpasset og forståelig for
ungdommen
o
o

Ny rutine for henleggelse/avslutning
av sak
Sikres via mappekontroll 2 ganger
årlig

Bruke barneverntjenestens forfallsregister,
for å sikre at alle ungdommer som har takket
nei til tiltak, får reell mulighet til angrerett.

Mal for vedtak
endret 2018

Ny mal for vedtak
15.10.20

Rutine for
utforming av
vedtak iverksatt
30.10.19

Rutine for
avslutning 30.10.19

Revidering 31.10.20

Mappekontroll
31.10.19
Rutine iverksatt
30.10.19
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Lovbrudd

Tiltak

Sikre kartlegging av
ungdommens
helhetlige behov

Revidering av rutiner i
EQS

Det sikres ikke alltid
o Utredning av ungdommens helhetlige situasjon
o Behov for sosiale tjenesten fra NAV
o Tilstrekkelig samarbeid med NAV
Beskrivelse
Iverksatt dato Frist
Innlemmes som eget punkt i rutine
for ettervern
o Skjer i enighet med ungdommen –
vurdering av status og behov for
kartlegging/innhenting av ytterligere
informasjon for å iverksette
ettervern tilpasset ungdommens
behov
Revidere gjeldende rutiner i EQS, sist
revidert 30.10.19 Dette skal sikre at
kommunens rutiner er i tråd med gjeldende
lov og forskrift for god barneverfaglig praksis
og forsvarlig tjenestetilbud
o

Rutine iverksatt
30.10.19

Revidering av rutine
29.10.20

30.10.19

29.10.20

Vår 2019

Frist 01.12.20

Dette gjelder:
o Revidering årshjul internkontroll
o Revidering rutiner for ettervern
o Revidering av skjema for
mappekontroll
o Revidering av skjema for
egenvurdering av ettervern

Sikre implementering
av veiledende
samarbeidsavtale
mellom NAV og
Styrke
samarbeidsforholdet
mellom NAV og
barneverntjenesten

Aktuelle referanser:
o Gjeldende lov og forskrift
o Saksbehandlingsrundskrivet for
barneverntjenesten
o Rundskriv om tiltak etter
barnevernloven for ungdom over 18
år
o Retningslinjer for samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAVkontoret
o Tilsynsrapport fra helsetilsynet «En
dag -så står du der helt alene»
o Årlig gjennomgang av
samarbeidsavtale NAV/barnevern i
personalmøte
o

o

Systemnivå
 2 fellesmøter pr. år med
NAV Melhus
 2 fellesmøter pr. år med
NAV Skaun
Enkeltsak

01.01.19
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Opplæring av
nytilsatte

o
o
o

Organisatoriske
endringer/kompetans
eheving

o
o
o
o

Plandag

 Tydeliggjøring av
ansvarsforhold og
oppgavefordeling mellom
etatene, jfr rutiner
Informasjon om og gjennomgang av
rutiner EQS, samarbeidsavtale NAV,
veileder NAV
Prioritere deltakelse på kurs for
nytilsatte i regi av fylkesmannen
Saksgjennomgang
ukentlig/annenhver uke
Nytt lederteam
Endret organisering av tjenesten
Jevnlig saksgjennomgang og styrket
lederstøtte til ansatte
Økt faglig kompetanse
 Styrket ledelse
 Større fagmiljø
 Stabilisering av arbeidsmiljø
 Tjenestestøtteprogram i regi
av fylkesmannen
 Fortløpende gjennomgang i
team/personalmøter om
endring i lov, forskrift,
tolkningsutallesler, rundskriv
mm

Tjenesten har årlige plandager for
planlegging av fokusområder for kommende
år. Ettervern vil være tema for første
plandag.

Kontinuerlig

Endringer
gjennomført i
etterkant av
01.08.17

Dato for plandag
17.11.20

Hvordan ledelsen vil følge med på, og kontrollere at
tiltakene blir iverksatt
Ledernivå barnverntjenesten:

Kontrolleres via tjenestens system for internkontroll, jfr blv § 2-1. Det er nå styrket ledelse ved
tjenesten, noe som fører til tettere oppfølging av medarbeidere, samt styrket kontroll av arbeidet
som utføres. Arbeidet ledes, kontrolleres og godkjennes i tråd med lov, forskrift og gjeldende
rutiner på tjenesten.
Aktivitet
Beskrivelse
Kontroll av vedtak
Skjer fortløpende ved godkjenning av vedtak både av fagleder og leder
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Oppfølging av saksutredning, herunder fokus på
informasjonsgrunnlag som grunnlag for
vurdering /beslutning
Mappekontroll

Årshjul for tjenesten

Via rutinemessig saksgjennomgang – hver 2. til
3. uke.
Hyppighet på 4 ganger pr år:
o 2 x systematisk gjennomgang av alle
mapper
o 2 ganger x stikkprøver
Leder kontrollerer at internkontrollen følges
opp ihht årshjul for barneverntjenesten, samt
årshjul for internkontroll. Kontrollen
gjennomføres i lederteam.

Kontroll på ulike systemnivå i kommunen:
Ledelsens gjennomgang

Rapportering via Stratsys
Årlig rapportering til kommunestyret

Årlig gjennomgang av status for
barneverntjenesten. Deltakere:
barneverntjenesten, virksomhetsledere Melhus
og Skaun, kommunalsjef og rådmann i Melhus
Leder rapporterer til enhetsleder på
utviklingsmål for tjenesten
Inntas i endring i barnevernlov med virkning fra
01.01.21. Barneverntjenesten v/leder
utarbeider skriftlig rapport

På hvilken måte ledelsen vil evaluere om tiltakene fører til forventet
endring
Aktivitet
Mappekontroll

Årlig egenevaluering på ettervern, jfr årshjul
Innhente brukerstemmer

Beskrivelse
Utføres av hver enkelt kontaktperson i
enkeltsak. Funnene oppsummeres i rapport fra
fagledere til barnevernleder
Evaluering skjer i team, hvor fagleder og
kontaktpersoner er til stede
Utarbeide system for tilbakemelding fra
ungdom som mottar ettervern. I løpet av våren
2021.

Redegjørelse for når kommunen forventer at lovbruddet skal være rettet,
og hvilke frister kommunen har satt seg for å sikre fremdrift.
Som det fremkommer av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, har Melhus og Skaun
barneverntjeneste de siste årene iverksatt et omfattende endringsarbeid, både faglig,
organisatorisk og strukturelt. Dette har bl.a medført styrket ledelse, revidering av rutiner og økt
interkontroll på tjenesten. Mye av dette arbeidet var nylig gjennomført ved tilsynet, slik at de
strukturelle endringer og nye rutiner ikke hadde blitt tilstrekkelig implisert ved tidspunkt for
tilsynet.

Barneverntjenesten vurderer at det iverksatte arbeidet har ført til positive endringer på kvaliteten
som utføres ved tjenesten og til økt forsvarlighet på tjenestetilbudet. I forhold til tema for tilsynet
kommer dette bl.a til syne ved system for angrefrist, økt brukermedvirkning, endret praksis for
5

vedtaksskriving, samt at tjenesten har forbedrede rutiner og system for å kontrollere arbeidet som
gjøres. Endringsarbeidet har også medført endret forståelse om ettervern, hvilke ungdommer
dette gjelder for og hva ettervern kan innebære. I tilsynsrapporten vises det til at antall
ungdommer som mottar ettervern har vært lavt, selv om man har sett at tallet er økende.
Barneverntjenesten vil her vise til at det i 1.halvår 2019 var totalt 11 ungdommer som mottok
ettervern. 1.halvår 2020 var dette tallet økt til 17.
Årshjul for internkontroll ble iverksatt oktober 2019. Coronasituasjonen har imidlertid ført til at
alle elementer i årshjulet ikke har blitt gjennomført som planlagt. Bl.a var det planlagt
egenevaluering av ettervern i mars 2020. Dette ble ikke gjennomført som planlagt.
Egenevalueringen vil gjennomføres i november 2020. Barneverntjenesten forventer at dette
arbeidet vil vise at påpekte lovbrudd er rett opp i, og at det er etablert en forsvarlig praksis rundt
arbeidet med ettervern og tilfredsstillende samarbeid med NAV.

Melhus 23.09.20

Ragnhild Høyem
Leder for barneverntjenesten

Monika Sem Mostad
Fagleder barnevern
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Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
46/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/399 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.
Vedlegg
Revisors uavhengighetserklæring
Bekreftelse på vandel oppdragsansvarlig revisor
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Melhus
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2020 og den løpende
revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 19). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).
Oppdragsansvarlig revisor for Melhus kommune har vurdert sin uavhengighet (vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet, til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Melhus kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Melhus kommune er Kjell Næssvold.
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Forvaltningsrevisjon og metodevalg - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
47/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/201 - 17
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar med seg informasjonen om forvaltningsrevisjon og medtodevalg inn i sitt
arbeid med bestillinger av forvaltningsrevisjoner.
Saksopplysninger
En av hovedoppgavene for kontrollutvalgene er å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og
bestille forvaltningsrevisjoner basert på denne planen.
Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, planen ble vedtatt
av kommunestyret i september 2020. Kommunestyret har foretatt en tydelig prioritering av
aktuelle tema/områder i planen.
Neste skritt i kontrollutvalgets arbeid er å bestille forvaltningsrevisjoner fra denne planen og
da er det viktig at kontrollutvalget får formidlet en tydelig bestilling til forvaltningsrevisor.
På den årlige samlingen for kontrollutvalg i regi av Konsek Trøndelag (22.10.2020) så hadde
Arild Blekesaune, professor i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og medlem av
kontrollutvalget Melhus kommune, et innlegg om forvaltningsrevisjon og metodevalg.
Det var kun kontrollutvalgets leder som hadde anledning til å delta på samlingen denne
gangen.
Kontrollutvalgets leder ønsket at alle utvalgsmedlemmene skulle få denne informasjonen
fordi dette er viktig kunnskap som kontrollutvalgets medlemmer vil ha nytte av nå når
utvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner fra ny plan.
Arild Blekesaune har blitt forespurt og sagt seg villig til å snakke om ulike metoder i
forvaltningsrevisjon og forholdet mellom spørsmålsformulering og metodevalg på
kontrollutvalgets møtet 3. november.

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid barn og
unge
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
48/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/400 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 23.11.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 02.12.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av kommunestyret 22.09.2020

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024. Planen inneholder 12 prioriterte områder, og tverrfaglig samarbeid barn og unge ble
prioritert som nummer en.
Melhus kommune har gjennomsnittlig 550 timer til rådighet pr. år når det gjelder
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Så langt i 2020 så er 60 timer brukt på revisors
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger, og 270 timer er brukt på en
forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen (ferdig rapport skal behandles på
kontrollutvalgets møte 2. desember).
Vi gjengir omtalen av prosjektet tverrfaglig samarbeid barn og unge fra plan for
forvaltningsrevisjon 2020 – 2024:
Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer (lærere, spesialpedagogiske
ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten) arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i
sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen og barnas behov må
være utgangspunktet for samarbeidet.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om regjeringens mål
og forventninger for tverrfaglig samarbeid oppfylles, om foreldre får god veiledning og
oppfølging, om barn og foreldre involveres for å finne gode løsninger, om ulike
oppfatninger av regelverket for taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt hindrer
godt samarbeid og samordning, om tjenestene kjenner godt nok til hverandres
arbeidsområder, om det arbeides strukturert og målrettet for å styrke det tverrfaglige
samarbeidet og om det tverrfaglige samarbeidet kun er rettet mot enkeltindivider eller
om det er rettet mot barnas samlede oppvekst- og læringsmiljø
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen.
Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets

sekretariat innen 23.11.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
02.12.2020.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Plan for eierskapskontroll – Vurdering av risikoområder
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
49/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/432 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet
frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
−
−
−
Vedlegg
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger selskaper
Melhus kommune - eierskap pr. 31.12.2019
Eierskapsmelding for Melhus kommune (uten regnskapsoversikter)
Melhus kommunes eierstrategi pr. mai 2019
ReMidt IKS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal på samme måte som for
forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i
selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter
seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i
og utenfor eierorganet.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på eierskap følger med som vedlegg til
saken. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst
behov for eierskapskontroll.
Vurdering og konklusjon
Basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og kunnskap som kontrollutvalget har
om selskapene som Melhus kommune har eierandeler i, må utvalget bestemme hvilke
selskaper de ønsker prioritert i planen.
Det kan også være hensiktsmessig å sette opp som et eget punkt i plan for eierskapskontroll
en generell kontroll av kommunens eierstyring. Det vil gi kontrollutvalget og kommunestyret
nyttig informasjon om kommunen har et bevisst og aktivt forhold til sine eierskap.
Det er lagt opp til at forslag til plan for eierskapskontroll skal behandles av kontrollutvalget på
møtet i desember, planen oversendes deretter til kommunestyret som vedtar den endelige
prioriteringen av eierskapskontrollarbeidet for perioden 2021-2024.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Melhus kommune
pr 31.12.2019

1

Tabell 2. Oppsummering av risikovurdering eierskap
Høy risiko
Moderat risiko
Eierstyring og utøvelse
Gauldal Brann og Redning IKS
Melhus utviklingsarena AS

2

Lav risiko
ReMidt IKS

1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt
kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som
det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.
Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en
gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.
På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.

3

5

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

Her er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunnlaget
for vurderingene er nærmere beskrevet i fortsettelsen.
Melhus kommune har eierskap i følgende selskap:
Tabell 17. Melhus kommunes eierskap
Selskapet navn

Eierandel

Balanseført verdi

Trønderenergi

13,5 %

109 386 859

Vekst Melhus AS

100 %

850 000

Gaula Natursenter AS

40 %

100 000

(Envina IKS)

(72 %)

1

ReMidt IKS

12,8 %
andel fra
1.1.2020

Gauldal Brann og Redning IKS

70 %

1

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

3,1 %

1

5%

63 000

KonSek Trøndelag IKS
Private foretak med begrenset ansvar
Melhus boligbyggerlag, 5 andeler, nr 39-43

1 000

Melhus Skysstasjon

33,33 %

AL Biblioteksentralen

100 000
10

Lundemo Bruk AS

100 %

Styret Stiftelsen Thora

4 000 000
200 000

Melhus Utviklingsarena AS

100 %

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

351 401
20 000

Hovstad Næring

100 %

Revisjon Midt – Norge SA

4 491 599
120 001
Kilde: Årsregnskap 2019, note 5

Melhus kommune har utarbeidet eierskapsmelding for sitt eierskap, siste gang vedtatt i
kommunestyret i sak 51/19. Melhus kommune etablerte et eget eierskapsutvalg i
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formannskapets sak 167/2008 (på møte 14.10.2008). Utvalget har utarbeidet et
eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte selskap
Melhus kommune har eierandeler i.
Plan for selskapskontroll har tidligere prioritert følgende selskap:
1. Gauldal Brann og Redning IKS. Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver
og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk
representerer selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter
også samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy
samfunnsmessig vesentlighet. En selskapskontroll av Gauldal Brann og Redning IKS
vil kun være aktuelt å sette i gang dersom begge eiere prioriterer det. – ikke
gjennomført
2. Melhus Utviklingsarena AS. Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen
kommunens grenser. Forvalter en betydelig kommunal investering. Selskapet er i
dialog med Statens vegvesen om bygging av et planfritt kryss fra Skjendigstad til
Støren i.fbm. utbygging av E6 – ikke gjennomført
3. System og praksis for eierstyring/eierskapskontroll kan blant annet inkludere kontroll
med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i generalforsamlinger og
kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper - ikke gjennomført.
Det har tidligere vær gjennomført selskapskontroller i:
•

Eierskapskontroll av fem eide selskaper i 2012

•

TrønderEnergi AS 2013

•

Envina IKS 2015

Det vil etter revisors vurdering være fornuftig å videreføre undersøkelser knyttet til Gauldal
Brann og Redning IKS, og Melhus utviklingsarena AS. I Trønderbladet den 25.2, sak 22/20
vises det til at kommunestyret freder Gauldal Brann og Redning IKS for ytterligere utredninger
og ber selskapet komme tilbake med informasjon om hvordan brannvesenet kan rustes for
framtida. Dette bør følges videre opp. Det vil videre være fornuftig å ta en gjennomgang av
ReMidt IKS i planperioden for å se hvordan renovasjonsordningen fungerer i kommunen, da
dette er sentrale tjenester for kommunens innbyggere. En gjennomgang av kommunens
eierstyring kan også være grunnlag for å gjennomføre for å se om denne utøves i samsvar
med gitte føringer i kommunestyret.

5
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1. Bakgrunn for meldingsarbeidet
Melhuskommunehar eierandeleri flere foretak og selskap.I de deleideselskapenehar Melhus
kommunestørreeller mindre aksjeposterog andeler,og de eiessammenmed andre bedrifter,
organisasjonereller med nabokommuner.I stadigflere sammenhengeretterspørresoversikterover det
samledeeierskapet,ogkommunensom eier har ogsåbehovfor å ta en gjennomgangaveierskapog se
på formålet med å eie og hvordandette eierskapetskalutøvesi de ulike selskapene.
Kommunelovenregulererikke innholdet i kommuneneseierstyring.
Denformalisertedelen av eierstyringenreguleresav den generellelovgivningensom gjelder for
selskapsformen.Dette er lovreglersom gjelder for alle eiere.Aksjelovenhar bestemmelserom vedtekter
ved stiftelse av selskaperog om generalforsamling.Lovom interkommunaleselskaperhar bestemmelser
om selskapsavtaleved opprettelsenav interkommunaleselskaperog om representantskapsmøtet.
Dendelen av kommunenseierstyringsom kommer i tillegg til dette, kan for eksempelvære direkte
kontakt med selskapetgjennomeiermøter mellom kommunenog selskapetsledelse.Det kan ogsåvære
ved utarbeidelseav styringsdokumentersom prinsipperfor eierstyring,eierstrategifor det enkelte
selskapetog eierskapsmelding.Hvordandette skalskje,er ikke lovregulert.
I den nye kommunelovener det tatt inn et nytt kapittel om eierstyringder det stilles krav om at
kommunerog fylkeskommunerminst en gangi valgperiodenskalutarbeideen eierskapsmeldingsom skal
vedtasav kommunestyreteller fylkestingetselv.Eierskapsmeldingen
skalinneholde:
a) kommunenseller fylkeskommunensprinsipperfor eierstyring
b) en oversiktover selskaper,kommunaleeller fylkeskommunaleforetak og andre virksomhetersom
kommuneneller fylkeskommunenhar eierinteressereller tilsvarendeinteresseri
c) kommunenseller fylkeskommunensformål med sine eierinteressereller tilsvarendeinteresseri
virksomhetenenevnt i bokstavb.
Rådmannenleggeropp til at eierskapsmeldingen
leggesfrem en gangi hver valgperiode.Eneiermelding
er en kommunes"status" over sitt eierskapi de selskapkommunenhar eierandeleri.
I sitt arbeid med dennesakenhar rådmannentatt utgangspunkti de ulike selskaper/foretakkommunen
har eierinteresseri. Deretter foretar rådmannenen gjennomgangav ulike momenter som bør telle ved
vurderingeni utøvelsenav eierskapet.Strategienfor utøvelseav eierskapeti de aktuelle selskapfølger av
det som ble vedtatt sist kommunestyrethaddesakentil behandlingi 2015.

2. Hva er en eierskapsmelding
Eneierskapsmeldinger et overordnet politisk styringsdokumentfor virksomhetsom er lagt til et annet
rettssubjekt,eget styre eller en vertskommuneeller til et annet interkommunaltorgan.
Eneierskapsmeldingbør gi en oversiktover kommunensvirksomhetsom er lagt i selskaperog
samarbeid,de politiske og juridiskestyringsgrunnlagknyttet til de ulike selskaps-og
samarbeidsformene,samtformålsdiskusjonog selskapsstrategi
knyttet til de ulike selskapene.
Eierskapsmeldingen
bør gjennomgåsog revideresjevnlig og minimum en gangi
planperiodenavkommunestyret.
Eneierskapsmeldingvil sikrenødvendigestyringssignalertil selskapeneog tydeliggjøre
lokalpolitikernesansvar.Det vil bidra til,og skaffe til veie en oversiktover kommunenssamlede
virksomhet.Det vil gi de folkevalgteen mulighet til å sette seginn i de juridiske styringsmulighetene

som liggeri de ulike selskapsformeneog det vil bidra til mer åpenhetoverfor omverdeni forhold til
den samledekommunalevirksomhet.
Gjennomen eierskapsmeldingkankommunendessutengi mer overordnedestyringssignalertil
selskapsstyrene.
Eiermeldingenkan ogsåinneholde et eget punkt om selskapenessamfunnsansvar,
f.eks.politiske målsettingerknyttet til miljø, likestilling,åpenhet,etikk osv.Eierskapsmeldingen
bør
reflektere det rettslige ansvarsmessige
forholdet mellom selskapsformogeier. Kommunestyreneskal
ikke gjennomeierskapsmeldingen
detaljstyreselskapene,menbidra til å sikre samhandlingog
kommunikasjonmellom eierorganog kommunestyretoverforselskapeneog omverden.

3. Eierstyring
3.1.

Hva vil vimedeierskapet?

”Åeie erå ville”uttrykkesi mangeeierskapsmeldinger.
Det bør ogsåvære ganskeinnlysende.En
kommunemå ville noe med selskapenede eier. Dette erogså hovedbegrunnelsenforat det er viktigå
ha en åpen oguttrykt eierstrategiforsitt eierskapi ulike selskaper,gjennomforeksempel
eierskapsmeldinger.
Styringsdokumentene
til selskapet,som vedtekter ellerselskapsavtale,skalinneholde avklaringerav
hva som ønskesoppnåddmed selskapetoghvilke forventningereier har til selskapet.
Formålsparagrafen
ersentral. I tilleggerdet viktigmed tydelige eierstrategier.Eierstrategienskal
beskrivehva kommunenvil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapeti dette selskapet?
Tabellenunderillustrerer hvordanulike alternative eiermålsetningeravgjørhva som blir
virksomhetensmålsetningerogprioriteringer:
Eiermålsettinger
Maksimaltutbytte
Sikkertutbytte
Sysselsetting
Regionalnæringsutvikling
Myndighetsutøvelse
Ingendefinertmålsetting

3.2.

Virksomhetsmålsetninger
Effektivdrift
Risikospredning
Antall ansatte
Etablerenyvirksomhet
Forsvarligeøkonomiskerammer
Ledelsensegendefinertemål

Kommunen som eier – roller og rolleforståelse

Kommunenharulike roller som politikk utformer,markedsregulator,myndighetsutøver,bestiller ogeier,
og det erviktigat kommunentil enhvertid er tydelig på hvilken rolle den har. Når det gjeldereierrollen,
er det spesieltviktigat kommunenutøversitt eierskapgjennomformelle eierkanalerogatutøvelsen av
eierskapeterpolitisk forankret. Folkevalgte,kommunensrepresentanteri eierorganene,samt
kommunensøvrigeansattemå være segbevisstde ulike rollene,slik at kommunenopptrer ryddig og
tillitvekkende.

3.3.

Kommunen som eier

Rollensom eierivaretasavkommunestyret.Kommunestyreter ansvarligforat de betydeligeverdiene
forvaltesavde forskjelligeselskapenetil beste forkommunens innbyggere.Kommunestyretskal
fastsette(gjennomforeksempel en eiermelding)rammenefor kommunenseierskap,herunderformålet
med eierskapet.

Kommunestyretkan delegeremyndighet.Delegertmyndighetskalutøvesinnenfor vedtatte rammer,
samt andre føringerfastsatt avkommunestyret.Sakeravstorprinsipiell ogpolitisk betydningskal
foreleggeskommunestyret.
I selskapermedgeneralforsamling(AS)hvor rollen som generalforsamlingerdelegerttil andreenn
kommunestyretkan sakerikkei ettertid foreleggeskommunestyretforny behandling.I ASer
generalforsamlingøverstemyndighetogkan ikke overstyresavandreorgan.Myndighetenmå
utøvesi generalforsamlingen.
Man kan politisk behandlesakerpå forhånd som skalopp i generalforsamlingen,men
generalforsamlingenmå aksepteressomselskapetsøversteorgan.
Kommunestyretsbeslutningpå noe som er delegert(delegerthvem som skalvære generalforsamling)
kan formelt ikke værebindendefor den som utøvergeneralforsamlingenpå vegneavkommunestyret.
Dersomkommunestyretikke erfornøyd med utøvelseav generalforsamlingsfullmakten,kan
kommunestyrettrekke fullmakten tilbake/ikke omgjøregeneralforsamlingens
vedtak.

3.4.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgetskalpåseat det føreskontroll med forvaltningenavkommunenseller
fylkeskommunensinteresseri selskaperm.m.Ref.kommunelovens§ 77 nr. 5.

3.5.

Kommunerevisjonen

Det visestil bestemmelsenei kommunelovens§ 80om selskapskontroll;
«I interkommunaleselskaperetterlov 29. januar1999 nr. 6 ogi aksjeselskaperderenkommune
ellerfylkeskommunealeneellersammen med andre kommunereller fylkeskommunereieralle aksjer,
og i heleidedatterselskapertilslike selskaper,harkommunensellerfylkeskommunenskontrollutvalgog
revisorrett til å kreve de opplysningersom finnespåkrevdfordereskontroll,så vel fra selskapets
dagligeledersom fra styret og den valgte revisorfor selskapet.I den utstrekningdet finnesnødvendig,
kan kontrollutvalget ogkommunensrevisorselv foreta undersøkelseri selskapet.
Kommunestyreteller fylkestingetkan fastsettereglerom kontrollutvalgetsogrevisors kontroll med
forvaltningenavkommunensellerfylkeskommunensinteresseri selskapetog herunderfastsette
hvilke dokumentermv. som skalsendeskommunenseller fylkeskommunenskontrollutvalgogrevisor.
Kontrollutvalgetogkommunenseller fylkeskommunensrevisorskalvarslesoghar rett til å være tilstede
på selskapetsgeneralforsamling,samtmøter i representantskapog tilsvarendeorgan.»

3.6.

Eierrepresentant i operative organer

Ordførerer gjennomdelegasjonsreglementet/egne
vedtakkommunensrepresentanti operative
eierorganer,medmindre annet erbestemt avkommunestyret.Delegeringenbør begrensestil
eierrepresentasjonog ikke styrerepresentasjon,dahan/hun vil væreinhabil i behandlingavsaker
vedrørendedisseselskapene.
Uavhengigavhvemsom representerereieri eierorganet,børeventuelleprinsipielle
diskusjonertasavkommunestyreti forkant avmøteri de operative eierorganer.
Kommunestyretkan ikke instruere styrerepresentantene,mengodt styrearbeidinnebærerat
eierrepresentanti styrersjekker ut eiers vurdering/synspunktfør styre behandleren sakavbetydning
for eier. Styrerepresentantener ikke bundet aveiers synspunkter–styremedlemmet skalta
beslutningpåselvstendiggrunnlag.
Det vil være opp til kommunestyretå ta stillingtil hvormye som skalvære forankret eller diskutert i
kommunestyreti forkant avbehandlingi det operativeeierorganet.Det er ogsåden enkeltes

representantsitt selvstendigeansvaråinnhente tilstrekkeliginformasjon til å kunne utøve sin rolle
som eierrepresentantforen kommunei det aktuelle selskapet.

3.7.

Rådmannens rolle

Rådmannenhar ingen formell rolle knyttet til kommunenseierskapogeierstyring,men som
kommunensøversteadministrativeleder har rådmannenansvarforforsvarligutredningav alle saker
som skaltil politisk behandling,jf. kommuneloven§ 23 nr. 2. Dette gjelder ogsåeierskapssaker.
Kommunensøvrigeadministrasjonhar kontakt med selskaperførstogfremst i forbindelsemed
selskapetstjenesteutøvelseogda i en bestillerrolle. Administrasjonenssamledekompetanseer
uansetten viktigressursinn i kommuneseierstyring.Enkommunekan ogsåvelgeå organisere
eierstyringensin slik at administrasjonssjefenutgjøren naturligdel av beslutningsprosessen
i
strategiskevedtakknyttettil eierstyring.
Skalrådmannenkunne utøve den koordinerings-og styringsrollenrådmannener satt til å utøve, bør
rådmannenfå en avklart oppgaveog rolle i forhold til folkevalgtesutøvelse av eierrollen enten i
representantskaperellergeneralforsamlinger.

3.8.

Folkevalgte som styremedlemmer

Rollensom styremedlemer forskjelligfra rollen som folkevalgt. Matrisen underviser forskjellenpå
representasjonsrollensom medlem avkommunestyretoget selskapsstyre.
Matrise 1: Forskjellpå rollen som medlemavkommunestyretog etselskapsstyre
Kommunestyret
Selskapetsstyre
Folkevalgt
Personligvalgt
Hele kommunen
Selskapet
Partipolitikk/ideologi
Selskapetsinteresser
Kollektivtansvar
Personligansvar
Alle innbyggere
Kunder/brukere
Fordeling
Verdiskaping
Forvaltning/monopol
Marked/konkurranse
Samfunnsøkonomi
Selskapetsøkonomi
Kommunensadministrasjon Selskapetsleder
Offentlig verv
Privatverv
Styreverveteret personligvervhvor den enkelte erpersonlig ansvarligforsine handlingereller
mangelpå handlinger.Et styremedlemrepresentererkunsegselv,ogskal ivareta selskapets
interesser.Styremedlemmerskalikke ta med segeierinteresseristyrearbeidet.

4. Eierskapsprinsipper
Eierskapsprinsippererde overordnedepremisserellerprinsippersom kommunenleggertil grunn for
forvaltningenavsine selskaperogeiendeler. Dette dreier segom hva slagssystemerretningslinjerog
rutiner kommunenskalha forutøvelse avsitt eierskap,sliksom rutiner for rapportering,premisserfor
valgavselskapsorganisering,styremedlemmer
for utøvelseaveierskaposv.
Hensiktenmed utarbeidelseavfellesprinsipperforkommunens eierskaperå bidra til utøvelseaven
forutsigbar,strategiskoglangsiktigeierpolitikk.Målrettet eierpolitikk bidrar
til å klargjørestyretsine rammerogdermed mulighetertil å styre selskapeti eiernesretning,ogstyrker
muligheteneforoppfølgingavresultaterogvurderingeravselskapets fremtidige situasjon,risikoosv.

Et aktivt eierskapforutsetter systemerog retningslinjerfor hvordaneierskapskalutøves,at det
defineresklare målsetningermed eierskapetog at disseevalueresog følgesopp.
Med utgangspunkti dette foreslåsfølgendeprinsipper,regler og rutiner som i hovedsakskalligge til
grunn for Melhus kommunesin eierskapspolitikk:

4.1.

Støttende vs.aktivt eierskap

Kommunenhar eierskapi mangeulike bedrifter. Eierskapeti noen bedrifter er imidlertid mer som
støttendeå regne,og kommunendriver ikke aktiv oppfølging.
I andre bedrifter er kommunenen aktiv eier, og stilleraktivt opp som eier. Dette er bedrifter som f.eks.
EnvinaIKS,GauldalBrannog RedningIKS,MelhusUtviklingsarenaas og TrønderEnergias

4.2.

Krav til kommunen som eier

Det skalvære åpenhetrundt Melhuskommuneseierskap
Eierskapsmelding
skalvedtasavkommunestyretog er kommunensstrategiske
dokument.
Folkevalgteog administrasjonenskalbruke www.styrevervregisteret.nofor å
synligjøresinevervog roller
Føren mulig selskapsdannelse
eller før kommunengår inn på eiersideni et selskap,skaldet i
saksbehandlingen
analysereshva kommunensom eier ønskerå oppnå med eierskapet.Følgende
forhold skalvurderes:
Rammeri lovverket(kommuneloven,særlovgivning
mv)
Rammeri kommunensretningslinjer(vedtekterfor næringsfond,
økonomireglementosv.)
Tjenesten/oppgaveområdet
sin egenhet–forpliktelseri forhold til et selskapkontra det å
beholdeegenbeslutningsmyndighetom prioriteringen av ressursbruk
Økonomiskrisiko
Gradavpolitisk styring og kontroll
Kommunensom arbeidsgiver
Vedselskapsdannelse
eller når kommunengår inn på eiersideni et selskapgjelder:
Generalforsamlingen
i heleideASskalvære Formannskapet
Det bør utarbeidesen aksjonær-/eieravtalesom beskriverforholdet mellom eierne,som
regulererinformasjontil eierne utenom representantskap/generalforsamling,selskapets
virksomhetog valg avstyre.
Vedkommunaldeltagelsei selskapetskalkommunestyretvurdere om aksjonær/eieravtalenskalha med bestemmelserom at det kan foretas selskapskontrolli
selskapet.
Selskapsavtaler
og endringeravdisse skalbehandlesi kommunestyret
Valgteeierrepresentantermed vara i IKS,benevnesmed navni vedtaksprotokollen
Kommunenskalværeen forutsigbar,langsiktigog aktiv eier. Dette innebærer:

Politiskediskusjonerskaltasi kommunestyret,derhele kommunens
tjenesteproduksjonsettesi fokus
Eierinteresserskalfremmesgjennomgeneralforsamlingogrepresentantskap.
Eierformulereroverordnedestrategierogmål for selskapet.Styreter ansvarligfor
måloppnåelse.Eierneskali samspillmed styret ogledelsensikre god ledelseavselskapet.
Det børvære bevissthetpå skillet mellom rollen som eier ogrollen som
kunde/brukerdersomkommunenhar beggerollene overforet selskap.
Gjennomkravtil resultat ograpporteringskal kommunensom eiergi tydelige signalerom
hva som forventesavvirksomheten.
Det børutarbeidesen klar ogforutsigbar utbyttepolitikk.
Kommunensom eierskal sørgefor riktigkompetanse til styrenei sin oppnevningav
representanter.
Under følger momenter som man bør innom før man setter sammenett samletstyre:
Kravtil kompetanse
Kunnskapom aksjeloven,IKS-loven,kommuneloven,andre relevantelover, forskrifter ogavtaler
som har betydningfor selskapetsdrift.
Kunnskapom selskapetsformål, vedtekter,organisasjonog historie.
Kompetanseom private og kommunaleregnskapsprinsipper,
evne til å leseøkonomiske
utviklingstrekkog foreta nødvendigegrep når nødvendig
Kompetanseom offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige
utfordringenetil enhver
tid.
Spesialistkompetanse
og erfaring på et eller flere områdersom for eks.juss,økonomi,
markedsføring,forvaltning,kommunalkunnskap,teknikk,HMS,ledelse,organisasjon.
Ha kunnskapom trender og utviklingstrekkinnenfor bransjen.
Ha kunnskapom konkurrerendevirksomheter

Kravtil egenskaper
Ha gledeav, og vilje til å jobbe for goderesultater.
Ha mot til å stille kritiske spørsmåltil dagligleder og andrei styret.
Ha evne til å finne fram til løsningersom styret samletkan gå for.
Ha evne til å stille spørsmål,uten å ha svar.
Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret.
Høyintegritet, herunderevnentil å tie om forretningsmessigetransaksjonerog strategiske
beslutninger.
Ha evne til å akseptereat en ikke alltid tilhører flertallet og dersomnoe går galt, frafalle behovetfor
å påpeke”Hva var det jeg sa»
Ha evne til å gi selskapetet godt omdømme.
Ha evne til å tilegne segkompetanseom selskapet
Akseptereat styrelederer styretstalsmannutad

4.3.

Eierstrategi

Melhuskommuneforvalter verdiergjennom ulike selskaper.Nåren kommunevelgerå leggeen del av
sine verdierinn i et selskap,medførerdette ogsåen overføringavstyringsrett til virksomheten.Det er
imidlertid ikke alle spørsmålknyttet til forvaltningavverdiene som er et spørsmålforeieren. Mye vil
håndteresgjennomselskapsstrategiersom
skalivaretasavselskapetsstyre.Selskapetsstyre og
administrasjonensoppgaveerå leggeopp virksomhets-ogforretningsstrategiinnenforen ytre ramme
som ertrukket opp aveieren. Det er denneytre rammensom ereierstrategien,oginnenfordenne skal
selskapetha en betydeliggrad avspillerom. Tabellenunderviserhva som skalvære hovedfokusved
strategienepå de ulike nivåene.

Eierbør stille krav overfor styret om realiseringav mål. Eierskalkontrollere måloppnåelseog konfrontere
styret med disse.Dette innebærerat Melhuskommunebør stille avkastningskravtil virksomhetenei de
tilfeller dissehar forretningsmessigemål. Påden annenside bør styrenekunnestille visseforventningertil
hvorledeseierskrav skalværeutformet.
Eierskrav må være klare og tydelige.Kravenemå væreklart kommunisertog ikke gi grunnlagfor tvil
om hva eier egentligvil oppnå.
Kravenemå ha en utforming som gjør at måloppnåelsenkan etterprøves.Det må på objektivt
grunnlagkunnefastslåsom eierkraveneer innfridd eller ikke.
Kravenemå værerealistiske.Eierskrav bør være utfordrende og krevende,men innenfor de
rammer som det vil væremulig å nå.
Kravenemå sikreforutsigbarhetfor selskapene.
Når kommunensom eier har kommunisertsinekrav må selskapetha frihet og tilstrekkelig selvstendighet
til å realisereeiers mål. Eiermå heller ikke endre sine krav i den tidsperiodenselskapeter gitt for å nå
målene.
Kravenetil styrenebør være uavhengigav kommunenseierandeli selskapet.Enminoritetsaksjonærkan
utøve stor innflytelsegjennomkunnskapog målrettet virksomhet.Påden annensidebør ressursbruken
fra eiers side stå i et forhold til eierandeleni vedkommendeselskap.
Vel så viktig er at eieren definerer en eierstrategi–altså hva vil eier med selskapeteller sitt eierskap.En
slik formulert strategi gjør det derfor mye enklerefor de som er satt til å kontrollere.
I et aksjeselskapeller et kommunaltIKSskaleierinnflytelsenutøvespå generalforsamlingeneller i
representantskapsmøte.
Styreti selskapeter ansvarligfor at selskapetnår sine mål. Enkonsekvensav dette er at om disseuttalte
mål ikke er nådd,har eier en plikt til å vurdere hvorfor måleneikke er nådd og eventuelt foreslåskifte av
styresammensetning.
Styrenei selskapenehar ansvaretfor å ivareta strategien–hva vil eier med selskapet?–og sørgefor at
selskapetsvirksomhetligger innenfor disserammer.
Styretskali dennesammenhengta initiativet til diskusjonerom de ulike strategiskeveivalgfor bedriften.
Sliksett blir styret en viktig diskusjonspartnerfor den dagligeledelse.
Påden annenside må ogsåstyret sørgefor en evaluering/kontrollav ledelsensinnsatsinnenfor de
rammer som er trukket opp. Sliksett skalstyret i prinsippetvære uavhengigav ledelsen.
Det betyr ogsåat styret må vurdere selskapetsledelseog eventuelt foreta endringer.

Melhus kommuneseierskapi ulike foretak
Pr. mai 2019

Om de enkelte selskap
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Envina Iks
Melhus kommunesandel
Andre eiere
Aksje/selskapskapital
Avkastning
Styresammensetning

72 %
Midtre Gauldalkommune(28 %)
1
0
JohnMorten Laugsand(leder),JanPetter Opedal,AnnaTherese
Flatmo,MonaKristinPedersenog SynnøveSterten
Ordfører,representantskap,GunnarKrogstadleder

Melhus kommune
representerti andre organer
Bedriftensmål
Envinaskal,på vegneav sine eierkommuner,ta et samfunnsansvar
ved å arbeidemålbevisstfor å oppnåmiljøriktige og økonomiske
gunstigeløsningerved innsamlingog behandlingav avfall for
husholdningeneog kommunalebyggog anlegg.
Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet

Årligorienteringtil formannskap/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

GjennominterkommunaltsamarbeidskalMelhuskommune sørgefor
godetjenester innen for renovasjon.
Detforventes atselskapetstår for fremtidsrettetavfallshåndtering,
avfallsforebyggingogdriveholdningsskapende
arbeid.
Virksomhetoppmotprivate husholdningerskaldrivesi økonomisk
balanse,etter selvkostprinsippet.Detforutsetteseffektivdrift.
Virksomhetrettetmotprivatnæringslivskjer på konkurransemessige
vilkår.
Detforventes atselskapetsørgerfor en god kommunikasjonmed
innbyggerne.
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Gaula NatursenterAS
Melhus kommunesandel
Andre eiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning

40%
HoltålenkommuneogMidtre-Gauldalkommune
250000
0
BjørnEgilEnge,GunnhildKjelstad,Berit AasAune,Maria Langland
Nyutstumoog SynnøveSterten
Ordførermøteri Generalforsamlingen

Melhus kommune
representerti andre organer
Bedriftensmål
Nedfelt I samarbeidsavtalemellom selskapetog eierkommunene.
Avtalengjelder for perioden2018-2021.Vedtatt av Melhus
kommunestyreI møte 05.03.2019.

Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet

Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.

Nedfelt I samarbeidsavtalemellom selskapetog eierkommunene.
Avtalengjelder for perioden2018-2021.Vedtatt av Melhus
kommunestyreI møte 05.03.2019.
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Gauldal Brann og Redning IKS
Melhus kommunesandel
Andre eiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning
Melhus kommune
representerti andre organer
Bedriftensmål
Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet
Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

70 %
Midtre-Gauldalkommune(30 %)
0
0
TorsteinRognes(leder),SiriFossum,JanPetter Svegård,JanBjørge
Vinsnesbakk,MariaLanglandNyutstumo
Lilleberg,Torstein
Rognes
IMona
Representantskapet:
Jorid
O Jagtøyen,GunnarKrogstad
Innfri de kravsom brannlovgivningenpålegger
Årligorienteringtil formannskap/kommunestyregjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.
Melhus Kommuneskalgjennometinterkommunaltsamarbeidsikre
godetjenester innenfor brann ogredning.
Selskapetskaldrive brannforebyggendearbeid.
Detforutsettes atselskapetoppfyller lovenskravtil tjenestetilbud.
Detforutsetteseffektivdrift.
Detforventes atselskapetsørgerfor en god kommunikasjonmed
innbyggerne.
Selskapetdrivermed kommunaldriftsstøtte innenfor vedtatte
budsjettrammer.
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LundemoBrukAS
Melhus kommunesandel
Andreeiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning
Melhus kommune
representertiandreorganer
Bedriftensmål
Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet
Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

100%
250000
0
Ola Huke(leder),LarsBorten,Mikal Kvaal,OddMikael Skavernog Anja
Sterten
HeleidavMelhus Kommune.
Formannskaper generalforsamling.
Enskriftligformuleringmå utarbeidesavstyret
Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.
GjennomeierskaptarMelhus kommuneetdirekteansvar for å ta
vare påkultur-ognaturlandskap innenforeiendommen.
Melhus kommuneskalgjennomLundemoBrukASsikreallmennheten
adgangtil områderegnetfor friluftsaktiviteter.
Selskapetskalarbeidefor utnyttelseavbeiteressurser,naturbasert
næringsutvikling,tilretteleggefor hytteområder,jakt,fiskeog
friluftsliv,gjerne i samarbeidmed andreaktører.
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Melhus Utviklingsarena as
Melhus kommunesandel
Andre eiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning
Melhus kommune
representerti andre organer
Bedriftensmål
Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet
Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

100%
100 000
0
OveEggen(leder),FrodeKvernrød,JarleGustad,RitaLøbergog Berit
Wold Fjelle.
Formannskapetergeneralforsamling.
Utvikle næringsarealerinnenkommunensgrenser.
Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.
Enprimæroppgaveforselskapeterå finansiereogutvikle
næringsarealforvidere salgtil markedspris.Overskuddbrukestil
oppkjøpavnye næringsarealer.
Melhus Kommuneforventer atselskapetutviklerfremtidsrettede og
miljøriktigeløsningeri utbyggingsområder.
Deterviktigatselskapetbåde tar samfunnsansvarforå bidra til at
kommunentil enhvertid har attraktive næringsarealer,ogdriver
etterforretningsmessigeprinsipper.
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Melhus skysstasjon
as
Melhus kommunesandel
Andre eiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning
Melhus kommune
representerti andre organer
Bedriftensmål
Behovforregelmessig
oppfølging-hyppighet
Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

33 1/3 %
Nettbuss:33 1/3%
Sparebank1SMN:33 1/3%
300000
0
KnutRostad(leder),GuroAngellGimse,IvarSkarsem,Øyvind
TorgersenRye,Berit Wold Fjelleog Karl ReinertHalsen
Ordføreri Generalforsamling
Styretmå formulere klare mål
Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.
Melhus Kommunevil atMelhus skysstasjonASskalvidereutvikle
skysstasjonensom knutepunktforkollektivtrafikki NedreMelhus.
Denoffentlige eierandelenbør økesslikatselskapetkan oppnå
offentlige tilskudd til sin virksomhetder deteraktuelt.
Selskapetskaldrivesforretningsmessigforsvarlig.
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TrønderEnergi as
Melhus kommunesandel
Andre eiere

Aksjekapital

13,28%
TrønderEnergieiesav 24 kommuneri Trøndelag(gamleSørTrøndelag),KLP(KommunalLandspensjonskasse
gjensidig
forsikringsselskap)
og NordmøreEnergiverkAS.
Selskapetsaksjekapitaler på kr 113.818.000og er fordelt på
10.228.000A-aksjerog 1.153.846B-aksjera kr 10,-.
SelskapetsA-aksjerkan bare eies av staten, statsforetak,kommuner
og fylkeskommunereller selskapethvor disse
eier hundre prosent av aksjene.Dennebegrensningengjelder ikke
selskapetsB-aksjer.Ingenaksjeeierkan eie mer
en 25 % av aksjenei selskapet.Ervervav aksjerer betinget av styrets
samtykke.Ved salgeller annenavhendelse
av aksjerhar de øvrigeaksjonærerforkjøpsrett. På
generalforsamlingenrepresentereren aksjeen stemme.
Vedtektsendringerkrever tilslutning fra minst 2/3 av den
representerteaksjekapital.

Avkastning

Årlig renteavkastningpå fondsobligasjonog årlig utbytte vedtatt av
generalforsamlingen.

Styresammensetning

Per K. Skjærvik(leder),ArveSlørdahl,MargretheSmith,DinaElerum
Aune, Geir OveKjesbu,Morten Bostad,Ingvill Kvernmo,RogerHarsvik,
KarinSkoganHolm og RuneOlaisen
TrønderEnergiarbeiderfor å skapeverdier gjennom
miljøvennligproduksjonog energirelatertetjenester til det
bestefor regionen.Konsernetsomsetninger på rundt 1,5
milliarder og har i overkantav 400 ansatte(ca 150 uten
nettselskapet).TrønderEnergier organisertsomet konsernmed
TrønderEnergiASsom morselskapog en rekke datterselskaper.
Konsernethar tre hovedområder:produksjonav vann-og
vindkraft, utvikling av framtidsrettedeenergirelatertetjenester
og distribusjonav elektriskkraft.

Bedriftensmål/
forretningside:

Bedriftensvisjon/
ledestjerne:
Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet

Vi har energi til å skapeverdi.
Årligorienteringtil formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andre forhold som berørereierne.
Ordførereller den ordfører bemyndiger,rådmannog
opposisjonslederer representanterpå eiermøtene.
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Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

GjennomeierskapskalMelhuskommunebidra tilå sikreviktig
infrastruktur innenfor selskapetsforretningsområde
Melhus kommuneforventer atselskapetsørgerfor sikkertilgangpå
energiinnenforregionen.
Melhus kommuneforventer atselskapetskaltaen pådriver-og
utviklerrollei forholdtilalternativeenergikilder.
Melhus kommuneforventer enavkastningpåminst3%
SomstørsteeierforventerMelhus kommuneåværerepresenterti
styretfor selskapet.
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VekstMelhusAS
Melhus kommunesandel
Andreeiere
Aksjekapital
Avkastning
Styresammensetning

100%
850000
0
RagnarTorland,Hrønn Thorisdottir, Benteestenstadog Magni Lunde

Melhus kommune
representertiandreorganer
Bedriftensmål

Ordførerergeneralforsamling

Behovfor regelmessig
oppfølging-hyppighet
Melhuskommunesstrategi
forselskapet:

Arbeidsmarkedsbedriftmed formal å bistå menneskeri randsonenav
arbeidsmarkedetmed jobb og kompetansehevendetiltak som styrker
den enkeltesmuligheter
på arbeidsmarkedet
Årligorienteringtil
formannskapet/kommunestyretgjennom
årsmeldingogom andreforholdsom berørereierne.
Gjennomeierskapi VekstMelhusASønskerMelhuskommuneå
utvikleogbevarearbeidsplasserformenneskermedbehovfor
tilrettelegging.
Melhus kommuneforutsetter atselskapetvidereføreretnært
samarbeidmedNAV.
Melhus kommuneforventer atselskapethar etnærtsamarbeidmed
øvrignæringslivmed siktepå åformidle personertil ordinært arbeid.
Melhus kommuneforventer atselskapetbyggeroppen tilstrekkelig
egenkapitalfor å utøvesin virksomhetisamsvarmed
formålsparagrafen.
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Andre selskap
InterkommunaltArkivTrøndelag,IKA
KomsekTrøndelagIKS
Oi! TrønderskMat og DrikkeAS
RevisjonMidt-NorgeSA

Balanseverdii Melhus, kr 1,Balanseverdii Melhus, kr 63 000,Balanseverdii Melhus, kr 20 000,Balanseverdii Melhus, kr 120 000,-

Annet interkommunalt samarbeid
Skatteoppkreverfunksjon
Krisesenter
Barnevernvakten
Arbeidsgiverkontroll
Legevakt
Kommunalakutt døgnenhet
Trondheimkrisesenter
Barnevern
IKT
Miljørettet helsevern

Melhus(vertskommune),Midtre G. og Skaun,
Trondheim(vertskommune),Klæbu,Malvik og
Trondheim
Trondheim(vertskommune)samt 24 tilsluttede
kommuner
Malvik er vertskommuneog betjener 15
kommunerI Trøndelag
Trondheim(vertskommune),Melhus, Klæbu,
Malvik og Midtre Gauldal
KADer et samarbeidmellom Trondheim,
Malvik, Midtre Gauldal,Melhus og Klæbu
Trondheim(vertskommune)
Melhus(vertskommune)og Skaun
Melhusog Skaun§ 27 (kommuneloven)
samarbeid
Trondheim(vertskommune)
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ReMidt IKS
Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina IKS, Nordmøre
Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne
ReMidt IKS.
Eiere

Styret

Tjenester

Tildeling av
enerett
med hjemmel
i anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Aure kommune 2,8%
Averøy kommune 4,6%
Frøya kommune 3,9%
Heim kommune 4,8%
Hitra kommune 3,9%
Kristiansund kommune 18,9%
Melhus kommune 12,8%
Midtre Gauldal kommune 4,8%
Oppdal komune 5,4%
Orkland kommune 14,0%
Rennebu kommune 1,9%
Rindal kommune 1,6%
Skaun kommune 6,4%
Smøla kommune 1,7%
Sunndal kommune 5,5%
Surnadal kommune 4,6%
Tingvoll kommune 2,4%
Maritta Ohrstrand (leder), Ola Rognskog (nestleder), Anna Therese
Flatmo, Ivar Konrad Gangås og Torleif Jacobsen
Ansattvalgte representanter: Ragnar Martin Opøien og Mona Kristin
Pedersen
Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til
husholdningsavfall og slam.
Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste
holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for
kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.
ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene,
enten i egenregi eller ved bruk av entreprenører.
Eierkommunen har ved eget vedtak i kommunestyret tildelt
miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport,
behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å
håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere,
tette tanker og minirenseanlegg mv.
• Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av
alt avfall fra kommunens egen virksomhet.
• ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets
ansvarsområde, tildele enerett videre til andre offentligrettslige
organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.
• Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal
kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.
Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best
miljømessig effekt gjennom økt materialgjenvinning og er den løsning
som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er
utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning
for å bidra til at nasjonale mål om økt materialgjenvinning og
reduksjon av klimautslipp nås.

Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
50/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/135 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 20.10.2020
Kommunestyret 22.09.2020 Tilleggssak
Kommunestyret 22.09.2020
Formannskapet 27.10.2020
Formannskapet 13.10.2020
Formannskapet 29.09.2020 Tilleggssak
Formannskapet 29.09.2020
Formannskapet 15.09.2020 Tilleggssak
Formannskapet 15.09.2020
Formannskapet 01.09.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 09.09.2020
Utvalg for teknikk og miljø 14.10.2020
Utvalg for teknikk og miljø 10.09.2020
Utrykt vedlegg
Tertialrapport 2-2020

Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 10.09.2020. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kommunestyrets vedtak pkt. 3 i sak 62/20 er lagt inn i oppfølgingslisten, dette punktet er
relevant for kontrollutvalget med tanke på utvalgets ansvar når det gjelder kontroll
med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret: Rune og Eirik
Formannskapet: Gunn Inger og Svein
Administrasjonsutvalget: Heidi
Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Arild
Utvalg for teknikk og miljø: Kirsti

Tidligere saker til oppfølging
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".

Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 04.09.2020 – 27.10.2020, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 27.10.2020:
Sak

Tittel

KS
Plan for
62/20 forvaltningsrevisjon 2020
- 2024

Kommentar
Kommunestyrets vedtak pkt. 3:
Melhus kommune ber representantskapet Revisjon MidtNorge bestille en revisjon av selskapet som evaluerer
selskapets kompetanse og leveringsdyktighet.

Til
oppfølging
Følges opp

Møteinnkalling
Kommunestyret

20.10.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00 -

Møtet starter med bevertning på Kroa kl. 16:00

18:00: Orientering om ny renovasjonsforskrift og ny slamforskrift v/ Trygve Berdal, ReMidt

Saksliste
PS 68/20

20/9008

Åpent

Referatsaker Kommunestyrets møte 20.10.2020

PS 69/20

20/8593

Åpent

Tertialrapport 2/2020

PS 70/20

20/7058

Åpent

Ny felles renovasjonsforskrift - ReMidt IKS

PS 71/20

20/8592

Åpent

Ny slamforskrift for Melhus kommune

PS 72/20

18/3768

Åpent

Sluttbehandling - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

PS 73/20

20/8586

Åpent

Kjøp av infrastruktur/ trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus - Kvål

PS 74/20

19/4833

Åpent

SFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser

PS 75/20

20/8485

Åpent

Interkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus

PS 76/20

20/1022

Åpent

Skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus 2020 - 2024

FO 20/20

20/8929

Åpent

Spørsmål til ordfører - Trygghetsalarmer i Melhus kommune Kommunestyremøte
20.10.2020

Melhus kommune, 13.10.2020
Jorid O. Jagtøyen
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær

Møteinnkalling
Kommunestyret

22.09.2020

Lokaler hos Norgeshus, Melhus sentrum

16:00

Tilleggssaksliste
Unntatt offentlighet - Ofl §23 Ofl §23

PS 67/20

20/6123

Lukket

TrønderEnergi - tilbud om tegning av B-aksjer

Melhus kommune, 15.09.2020
Jorid O Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Kommunestyret

22.09.2020

Lokaler hos Norgeshus, Melhus sentrum

16:00 -

16:00 Utdeling av Melhus kommunes Næringspris 2019 til Trøndertun folkehøgskole
Kulturinnslag fra Kulturskolen i Melhus
Bevertning
17:00 Nyby i Melhus v/ Marit Leer Øyås og Heidi Pallin Aaring
17:30 Barnevern i Melhus og barnevernreformen v/ Ragnhild Høyem

Saksliste
PS 58/20

20/3189

Åpent

Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

PS 59/20

20/7586

Åpent

Referatsaker
Kommunestyrets møte 22.9.2020

PS 60/20

20/435

Åpent

Forslag om justering av festeavgift, 2. gangs behandling

PS 61/20

20/3211

Åpent

Søknad om skjenkebevilling - Lundamo Pizzeria avd Ler

PS 62/20

20/7451

Åpent

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

PS 63/20

19/5243

Åpent

Søknad om fortsatt fritak fra politiske verv Even Kjøsen Unsgård

PS 64/20

20/1682

Åpent

Fritak fra politiske verv 2020-2024 Ronny Kjøsen, Oskar Hegge

PS 65/20

20/2786

Åpent

Styrer, råd og utvalg - Forliksrådet 2021-2025

PS 66/20

20/5943

Åpent

Svar - interpellasjon skytebaner; orientering om fremdrift kommunedelplan for idrett
og idrettsanlegg

FO 15/20

20/7446

Åpent

Interpellasjon - Hjertestarter der de trengs, en livsviktig investering
Kommunestyret 22.09.2020

FO 16/20

20/7535

Åpent

Interpellasjon - Vi har ingen å miste
Kommunestyret 22.09.2020

FO 17/20

20/4851

Åpent

Spørsmål til ordfører - Sansehager, et viktig tilbud til demente, under forvitring?
Kommunestyremøte 22.09.2020

FO 18/20

20/7012

Åpent

Spørsmål til ordfører - Bredbånd og telefoni
Kommunestyremøte 22.09.2020

FO 19/20

20/7013

Åpent

Spørsmål til ordfører - Vindkraft
Kommunestyremøte 22.09.2020

Melhus kommune, 15.09.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

27.10.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

12:00 -

Saksliste
PS 137/20

20/9223

Åpent

Referatsaker
Formannskapets møte 27.10.2020

PS 138/20

19/4232

Åpent

30/4 Klage på detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr.
30, bnr. 4 m. fler. PlanID 2019009

PS 139/20

20/6087

Åpent

Saksfremlegg - klagebehandling - 135/27 Søknad om dispensasjon

PS 140/20

17/4227

Åpent

Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3, Planid 2018003 - 3.gangs
behandling

PS 141/20

20/8641

Åpent

Helseplattformen

PS 142/20

20/9213

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Melhus kommune, 20.10.2020
Jorid O. Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

13.10.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00 -

Saksliste
PS 128/20

20/8598

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 13.10.2020

PS 129/20

19/2898

Åpent

Detaljreguleringsplan Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 - PlaniD 2019005 1.gangsbehandling

PS 130/20

20/6906

Åpent

Detaljreguleringsplan Mosløkkja - Mindre endring av planbestemmelse 1.1.2 - PlanID
2013014

PS 131/20

20/1743

Åpent

214/4 Klage på vedtak om dispensasjon - Kommuneplanens arealdel - Opprettelse av
boligeiendom

PS 132/20

20/8485

Åpent

Interkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus

PS 133/20

20/8586

Åpent

Kjøp av infrastruktur/ trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus - Kvål

PS 134/20

20/7058

Åpent

Ny felles renovasjonsforskrift - ReMidt IKS

PS 135/20

20/8592

Åpent

Ny slamforskrift for Melhus kommune

PS 136/20

20/8593

Åpent

Tertialrapport 2/2020

Melhus kommune, 06.10.2020
Jorid O Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

29.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00 -

Tilleggssaksliste
PS 127/20

20/7838

Åpent

Kjøp av tomt for driftssentral -orienteringssak

Melhus kommune, 28.09.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

29.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Orientering
Om områdestabilitet Kvål, NVE

Saksliste
PS 119/20

20/8401

Åpent

Referatsaker
Formannskapets møte 29.9.2020

PS 120/20

20/3192

Åpent

Høring - konsesjon for uttak av vann til landbasert oppdrett og tilrettelegging for
fiskevandring - Settefiskanlegget Lundamo avd. Ler

PS 121/20

19/3194

Åpent

90/6 Klage på dispensasjon fra KPA for deling av landbrukseiendom

PS 122/20

19/4232

Åpent

30/4 Klage på avvisning av klage - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og
parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. PlanID 2019009

PS 123/20

20/1739

Åpent

1/87 Klage på gebyr - Dispensasjon - nybygg hagestue

PS 124/20

19/2459

Åpent

Detaljregulering Gråbakken Hageby, planid 2019007 - 1.gangs behandling

PS 125/20

19/3703

Åpent

Detaljregulering Mereftasåsen steinbrudd og deponi, Planid 2019010 - behandling av
planprogram

PS 126/20

18/3768

Åpent

Sluttbehandling - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

Melhus kommune, 23.09.2020
Jorid O. Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

15.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Saksliste
Unntatt offentlighet - Ofl §23 Ofl §23

PS 118/20

20/6123

Åpent

TrønderEnergi - tilbud om tegning av B-aksjer

Melhus kommune, 08.09.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

15.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Saksliste
PS 113/20

20/6681

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 15.9.2020

PS 114/20

20/1981

Åpent

91/85 Klage på dispensasjon - Reguleringsplan - Byggegrense mot vei

PS 115/20

20/2792

Åpent

Høringsuttalelse fra Melhus kommune - Vannuttak fra Ulvtjønna til snøproduksjon
ved Vassfjellet Vinterpark AS

PS 116/20

20/2972

Åpent

Skjønnsbegjæring VA-trase - gnr 91/21 , 91/13 , 91/14

PS 117/20

20/6224

Åpent

Planprogram Idrettsplan 2021-2025

Melhus kommune, 08.09.2020
Jorid O Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

01.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Møtet starter med befaring jf sak 110/20

Orientering i møtet
Mobilitetsplan AtB
KDP grus, stein og deponi, og områdeplan Brekkåsen

Saksliste
PS 104/20

20/4904

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 1.9.2020

PS 105/20

20/4906

Åpent

Orienteringssak - KDP grus, stein og deponi og områdeplan Brekkåsen

PS 106/20

20/4914

Åpent

Mobilitetsplan AtB

PS 107/20

20/845

Åpent

225/1 Klage på dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt

PS 108/20

19/2914

Åpent

125/24 Klage på dispensasjon - Terrenginngrep/deponering av rene masser på
dyrkbart areal - dispensasjon fra pbl. § 12-1 og kommuneplanens arealdel punkt 5.1

PS 109/20

20/948

Åpent

74/5 Klage på dispensasjon - klausuleringsbestemmelser nedbørsfelt for Benna riving driftsbygninger /oppføring av redskapsbod

PS 110/20

20/1743

Åpent

214/4 Klage på avslag - Dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - Opprettelse av
boligeiendom

PS 111/20

20/2035

Åpent

25/1 Dispensasjon - Detaljreguleringsplan Rapbjørga steinbrudd og KPA

PS 112/20

20/435

Åpent

Forslag om justering av festeavgift, 2. gangs behandling

Melhus kommune, 25.08.2020
Jorid O. Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Utvalg for helse, oppvekst og kultur

16.10.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

09:00

Orienteringer
09:00 – 09:30 TISK-strategien ved enhetsleder Monica Brækken og kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen
09:30 - 10:00 Interkommunalt rekrutteringsprosjekt ved prosjektleder Svein Jarle Midtøy
10:00
Orientering om fremdrift arbeid med Idrettsplan ved enhetsleder Jan Erik Landrø

Saksliste
PS 43/20

20/8698

Åpent

Referatsaker
Utvalg for helse, oppvekst og kulturs møte 16.10.2020

PS 44/20

18/6440

Åpent

Justert anmodning om bosetting av flyktninger 2020

PS 45/20

20/8593

Åpent

Tertialrapport 2/2020

PS 46/20

19/4425

Åpent

Sykefravær helse og velferd

PS 47/20

19/2635

Åpent

Rekruttering av sykepleiere i Melhus kommune

PS 48/20

20/5264

Åpent

BPA - Tjenestekonsesjon

PS 49/20

20/8641

Åpent

Helseplattformen

PS 50/20

19/4833

Åpent

SFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser

PS 51/20

20/1022

Åpent

Skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus 2020 - 2024

Spørsmål
-

Mottatte spørsmål vil bli besvart i møtet.

Melhus kommune, 09.10.2020
Maren Grøthe
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær

Møteinnkalling
Utvalg for helse, oppvekst og kultur

09.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

09:00

Orientering
09:00 – 12:00

Barneløftet v/ Lene Munkeby og Anniken Kjær Haraldsen, KS Trøndelag
NB! Orienteringen holdes i Kultursalen, Melhus rådhus

Saksliste
PS 38/20

20/5937

Åpent

Referatsaker Utvalg for helse, oppvekst og kulturs møte 09.09.2020

PS 39/20

20/4791

Åpent

Rapport Sagauka 2020

PS 40/20

20/5943

Åpent

Svar - interpellasjon skytebaner; orientering om fremdrift kommunedelplan for idrett
og idrettsanlegg

PS 41/20

20/4841

Åpent

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester

PS 42/20

20/5264

Åpent

BPA - Tjenestekonsesjon

Melhus kommune, 02.09.2020
Maren Grøthe
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær

Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

14.10.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Orienteringer i møtet
- Trondheimsregionens friluftsråd om virksomheten i rådet og medlemskommunene v/ daglig leder Knut
Erling Flataker
- Byvekst-porteføljestyring v/ plan
- Snuplass Losavegen/ Lerbergsvegen v/ teknisk drift

Saksliste
PS 33/20

20/8619

Åpent

Referatsaker
Utvalg for teknikk og miljø 14.10.2020

PS 34/20

20/4949

Åpent

Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Preben Hernes

PS 35/20

20/5115

Åpent

Høring - Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2020-2030

PS 36/20

20/8485

Åpent

Interkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus

PS 37/20

20/8593

Åpent

Tertialrapport 2/2020

Melhus kommune, 07.10.2020
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

10.09.2020

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

10:00

Orienteringer ved rådmannen
Trafikktelling Hollumsvegen v/ Jonas Sæther
Drikkevannet på Gåsbakken, badevann på Øysand v/ Stian Brattlie
Utfordringer innenfor friluftsliv - avtaler, økonomi og tilskudd mv v/ Signe Lise Skjerdal og Anders Braa

Saksliste
PS 29/20
Åpent

20/5960
Referatsaker tom 2.9.2020
Utvalg for teknikk og miljø 10.9.2020

PS 30/20
Åpent

19/660
124/5 Klage på avslag - Tilbygg seterbu - rive, restaurere og flytte fjøs på setervoll

PS 31/20
Åpent

20/594
Klage på vedtak om tilskudd til drift av private veger i Melhus 2020

PS 32/20
Åpent

20/4778
Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg Nora Gimnes 4.klasse

FO 2/20
Åpent

20/5942
Interpellasjon - Sikker gang og sykkelveg til og fra skole - Kvål Utvalg for teknikk og
miljø 10.09.2020

Melhus kommune, 03.09.2020

Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
51/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/398 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget ?
Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet ?
Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret ?
Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig ?
Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter da pandemien slo til
Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 62/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
3. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i
fysiske møter i kontrollutvalget.
4. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
6. Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
7. Kan en kommune benytte bestemmelsene i Offentleglova for unnta en eller flere eksterne
rapporter fra offentligheten ?
8. Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
9. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte internkontrollreglene i en rekke
sektorlover.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.

Servicesenteret
Saksbehandler Mari Grongstad
Telefon 72858059
Dato
19.10.2020
Saksnr. 20/7451-7

Konsek Trøndelag IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Deres ref 20/201.
Viser til tilsendt Melding om vedtak datert 23.9.2020.
Det er blitt feil ordlyd i protokollen for sakens behandling/ vedtak pkt 3, der Representantskapet Revisjon MidtNorge er blitt benevnt som Representasjonsselskapet Region Midt.
Nedenfor rettelse av vedtak.
Kommunestyret har i møte 22.09.2020, sak 62/20, fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med følgende prioritering av områder:
1) Tverrfaglig barn og unge
2) Tilpasset opplæring og spesialundervisning
3) Planprosesser og prosjektstyring
4) Datasikkerhet
5) Vannforsyning og avløp
6) Hjemmetjenesten
7) Barnevern
8) Økonomisk sosialhjelp
9) SLT- samarbeidset i melhus kommune
10) Psykisk helse og rus
11) Gauldal Brann og redning IKS
12) Melhus utviklingsarena AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
3. Melhus kommune ber representantskapet Revisjon Midt-Norge bestille en revisjon av selskapet som
evaluerer selskapets kompetanse og leveringsdyktighet.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse
Melhus kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Besøksadresse: Rådhusvegen 2
E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00

Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020
Mottager: Asker kommune
Vår referanse: 20/4421-2
Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte.
Brevdato: 1. september 2020
Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og
fjernmøte for enkelte representanter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor
dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte
representanter.
Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller
fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler
således Asker kommunes syn på dette spørsmålet.
Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt.
Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at
enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk
møte.
Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt,
mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen
velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens
forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor
det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.
Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og
møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som
etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha
adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være
oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne
opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv

om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte.
Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke
kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i
betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om
det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte
og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man
må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det
foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske)
møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i
kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder

Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske
møter i kontrollutvalget?
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund
Vår referanse: 20/4696-2
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status
som et fysisk møte eller fjernmøte?
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet.
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet.
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet.
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir
utført, ikke til hinder for slik deltakelse.
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte
selv om sekretariatet deltar digitalt.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Kommunalavdelingen
E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av
kommunestyremøtet?
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020.

Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet,
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes
for å opptrådt i strid med det?
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i.
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte.
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som
deltar får innsikt i det som foregår der.
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til».
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet.
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige
forhold eller forretningshemmeligheter.

Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret?
Bernt svarer, Kommunal Rapport 12.10.2020.

Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret,
som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i
kommunestyret etter innkalling som varamedlem?
SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men
i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at
den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En
tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper
valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–
1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også
at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke
innkalles ved forfall av valgt medlem.
«Formannskapssekretær» er ikke nevnt blant de stillingene som denne regelen gjelder for.
Men kommunelovens § 7–3 første avsnitt, bokstav d, utelukkes «sekretærer for
kommunestyret eller fylkestinget», og den samme formulering brukes i valgloven § 3–3 nr. 3
bokstav b. Det er ellers ingen særskilt omtale i loven av «sekretær for kommunestyret» i
noen av lovene, og «formannskapssekretær» nevnes ikke. I praksis brukes imidlertid begge
betegnelsene om samme type stilling, som leder for et sekretariat tilknyttet ordfører, med
ansvar for den administrative og praktiske gjennomføringen av møter i kommunestyre og
formannskap, herunder at disse skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven om dette. Stilling som «formannskapssekretær» er med andre ord samme
type stilling som «kommunestyresekretær». Jeg mener derfor at vi må lese disse
utelukkelsesreglene for «kommunestyresekretær» slik at de også gjelder den som har en
tilsvarende stilling med tittel er «formannskapssekretær», med den konsekvens at den som
tilsettes i slik stilling umiddelbart trer ut av kommunestyret og andre folkevalgte verv,
eventuelt strykes fra listen over varamedlemmer i disse organene.

Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kommunal Rapport 20.10.2020

Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
SPØRSMÅL: En sak om sykefraværet i kommunen er satt opp til behandling i
arbeidsmiljøutvalget. Er saksdokumentene til dette utvalget offentlige?
SVAR: Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7.
Det er ikke er et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–1 eller ett av de kollegiale
organene der reglene for slike gjelder etter § 5–2. Det er heller ikke et organ for kommunen
etter forvaltningsloven, underlagt kommunestyret, men et samarbeids- og tilsynsorgan med
representasjon fra kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte i kommunen.
– Men bestemmelsene i kommuneloven og offentleglova gjelder for kommunens egen
behandling av saker i dette utvalget og for dokumenter i tilknytning til disse sakene. Dette må
da gjelde alle dokumenter som kommunen eller kommunens representanter i utvalget mottar
eller sender i tilknytning til arbeidet der. Innsynsretten gjelder fra kommunen eller den som
representerer den mottar eller sender dokumentet. Da blir de en del av kommunens
sakspapirer.

Bør klage avslaget inn til fylkesmannen
Kommunal Rapport 28.09.2020

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig?
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå.
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn.
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres.
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger.
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for
unntak fra innsyn er oppfylt.

Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter
da pandemien slo til
Kommunal Rapport 24.09.2020

Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
Kommunal Rapport har i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg undersøkt hva som
skjedde med møteoffentligheten i folkevalgte organer da strenge smitteverntiltak i mars
gjorde det umulig å holde fysiske møter.
Svarene fra 249 av 356 kommuner viser at i fire av ti kommuner hadde ikke innbyggerne
etter 12. mars mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, også møter som ble
gjennomført som fjernmøter eller videomøter. 249 av 356 formannskapssekretærer svarte på
vegne av kommunene.
Kom på plass
I noen kommuner hadde allmennheten digital tilgang til noen møter i folkevalgte organer,
som kommunestyremøter og/eller formannskapsmøter. Mange kommuner fikk også digital
tilgang på plass etter hvert. Men i undersøkelsen ble det spurt om alle møter i politiske
organer var tilgjengelig for publikum.
– Vi gjorde forsøk på holde møtene i kommunestyret åpne, men vi hadde ikke den
nødvendige teknologien. Vi måtte velge mellom å gjennomføre møter uten at publikum
hadde tilgang, eller om vi skulle utsette alle politiske møter, sier ordfører Borgny Grande i
Grong.
Hadde unntak
En kriseforskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpnet for at
folkevalgte organer kunne gjennomføre fjernmøter selv om kommunen eller fylkeskommunen
ikke hadde tekniske løsninger for å sikre allmennheten tilgang.
Forskriften står i kontrast til ordlyden i paragraf 100 i Grunnloven om at alle har rett til å følge
forhandlingene i folkevalgte organ, men retten kan begrenses i situasjoner der tungtveiende
grunner tilsier det.
Departementet presiserte i forbindelse med forskriften at møteoffentligheten og
allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet.
Departementet anmodet derfor kommunene om å bruke hjemmelen til å ha fjernmøter uten
innsyn fra allmennheten med varsomhet.
Som fryktet
– Resultatet er litt som vi fryktet: At mange kommuner ikke ville klare å overholde
prinsippene om møteoffentlighet, til tross for at dette etter hvert har blitt ganske enkelt å få til,
skriver generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en e-post til Kommunal
Rapport.
KS-leder Bjørn Arild Gram mener at kommunene rundt omkring i landet har snudd seg rundt
og gjort det de har kunnet for å holde politiske møter åpne for publikum.
Bedre møteoffentlighet
Hvaler var en av kommunene som klarte å snu seg rundt umiddelbart.

– Å ta i bruk ny teknologi har åpnet nye dører, og jeg mener at møteoffentligheten i Hvaler
aldri har vært bedre enn den er nå, sier ordfører Mona Vauger (Ap) i Hvaler.
I Hvaler har det vært praksis fra 2007, men møtene i de politiske hovedutvalgene, som har
hatt beslutningsmyndighet, har innbyggerne bare kunnet følge på rådhuset.
Under koronapandemien valgte Hvaler å åpne for at innbyggerne kunne følge alle politiske
møter på nettet.
– Det er en klar terskel å måtte møte opp på rådhuset for å følge de politiske prosessene. Nå
kan samtlige innbyggere få de politiske møtene rett inn i stua, og vi håper dette bidrar til å
øke det politiske engasjementet, sier Vauger.

Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021

Kommunalnytt 8/2020, Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Dei nye reglane om internkontroll for kommunane skal gjelde frå 1. januar 2021. Det vart
fastsett i statsråd 25. september. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte
internkontrollreglane i ei rekke sektorlover.
Storparten av den nye kommunelova vart sett i verk hausten 2019, medan
økonomiføresegnene og enkelte andre kapittel vart sett i verk 1. januar 2020.
Reglane om internkontroll i den nye kommunelova er enno ikke sett i verk. Disse reglane
skulle tre i kraft samtidig som oppheving eller endring av internkontrollføresegner i
sektorlovene trer i kraft.
Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollføresegnene i sosialtenestelova,
barnevernlova, krisesenterlova, folkehelselova, introduksjonslova og opplæringslova i juni.
Dei vedtatte endringene om internkontroll både i kommunelova og i sektorlovene trer altså i
kraft frå 1. januar 2021. Frå da er det kommunelova kapittel 25 som regulerer krav om
internkontroll med kommuneplikter.
Unntaket frå den samla reguleringa er forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og
omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som framleis skal gjelde.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/398 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
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Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/398 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.11.2020, godkjennes.
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