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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den overordnede oversikten som kommunedirektøren presenterte til 
kontrollutvalget til førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 
saksområdet. 

 
Saksutredning 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om det arbeidet som gjøres 
opp i mot en bestemt gruppe unge, barn, ungdom og unge voksne. Kommunedirektøren er 
bedt om orientere utvalget om aktuelle opplysninger knyttet til: 

• kjøp og salg av seksuelle tjenester. 
• seksualisert bilde/videodeling mv. 
• Bruk/omsetning av ulike rusmidler. 

Avhengig av hvor og når dette skjer, vil være av betydning for hvilke kommunale enheter 
som involveres. Er det hendelser i skoletiden på skolen, vil dette nødvendigvis involvere 
skolen mv. Barnevernet vil kunne involvere seg uavhengig av hvor og når det skjer. Politi vil 
kunne involvere seg selv enten som følge av anmeldelse, eller at straffbart forhold avdekkes 
i gjerningsøyeblikket, men også ved forebyggende arbeid. 
Sekretariatet har bedt kommunedirektøren legge opp til en overordnet orientering som skal gi 
kontrollutvalget en nødvendig oversikt for å kunne følge opp denne saken etter 
sommerferien. Kommunedirektøren vil på dette grunnlaget orientere om følgende: 

• Hva er Kommunens ansvar og myndighet-  herunder begrensinger opp mot politi og 
påtale? 

• Har kommunen kartlagt hvilke(n) gruppe(r) disse opplysningene gjelder for?  Barn, 
ungdom eller unge voksne eller en blanding av disse?  

• Rammer for kommunens samarbeid; internt mellom f.eks. skole og barnevern, med 
eksterne som f.eks. politiet. 

• Hvordan utveksles opplysninger mellom; enheter internt i kommunen, kommunen og de 
eksterne, og på hvilken måte utveksles disse? 

Konklusjon og vurdering 
Denne orienteringen er innføring i det arbeidet som gjøres mot denne gruppen. Dette 
arbeidet vil pågå over tid og vil, om kontrollutvalget finner det nødvendig, kreve 
kontrollutvalgets oppfølging gjennom høsten og vinteren. 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget og ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering 
og at kontrollutvalget bygger på disse i det videre oppfølgingsarbeidet. 

 
 


