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Landsomfattende tilsyn med ettervern og samarbeid mellom 
barneverntjenesten og NAV som tema - tilsynet avsluttes 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten og NAV i Midtre Gauldal kommune med 
tema ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 10.9.2019 – 12.9.2019.  
 
Det ble avdekket to lovbrudd under tilsynet: 
 
Lovbrudd 1 – omfatter barneverntjenesten  
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke etterverntiltak til ungdom som har mottatt hjelpetiltak i 
hjemmet. Kommunen sikrer ikke ungdommers rettigheter gjennom enkeltvedtak.  
 
Lovbrudd 2– omfatter både barneverntjenesten og NAV  
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke tilstrekkelig samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV, slik 
at unge som trenger det, får et helhetlig, forsvarlig og koordinert tjenestetilbud.  
 
Fylkesmannens oppfølging av tilsynet 
Som en oppfølging av lovbruddene ble det bedt om at kommunen oversendte en plan for lukking av 
de avdekkede lovbruddene, med frist 29.2.2020. Fylkesmannen mottok kommunens plan for retting 
av lovbrudd i brev av 25.2.2020.  
 
Fylkesmannen hadde vanskelig for å se at planen var konkret nok, og tilstrekkelig dekkende til å 
rette de lovbrudd som hadde blitt påpekt og begrunnet dette i vårt brev av 14.04.2020.  
 
Fylkesmannen ba om at kommunen oversendte en oppdatert og mer konkret plan senest 20.mai 
2020.  
 
17.06.2020 mottok Fylkesmannen ny tilbakemelding fra kommunen med plan for retting av 
lovbrudd. I etterkant av kommunens brev av 17.06.2020 vurderte Fylkesmannen at det var behov for 
å kontakte kommunen. I telefonsamtale med NAV-leder og barnevernleder ble det etterspurt 
dokumentasjon som kommunen selv viste til i ovennevnte brev, men som ikke var vedlagt.  
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02.07.2020 mottok Fylkesmannen deler av dokumentasjonen. Det ble også orientert om at 
kommunen hadde satt frist til 01.09.2020 til å rette lovbruddene.  
 
I Fylkesmannens brev av 27.10.2020 ble det presisert at når det avdekkes lovbrudd i forbindelse med 
et tilsyn, er det virksomheten som har ansvar for å rette påpekte lovbrudd, og at tilsynet ikke skal 
avsluttes før tilsynsmyndigheten er rimelig sikker på at virksomhetens ledelse har rettet lovbruddet 
og har lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og 
forskriftskrav.  
 
Som en oppfølging av tilsynet vurderte Fylkesmannen at det var nødvendig å be om følgende 
(gjelder begge lovbrudd):  

 Kommunens vurdering av om iverksatte tiltak har hatt effekt  
 Om det har vært behov for justeringer av iverksatte tiltak og evt. hva/hvilke?  
 Hva som har kommet frem i forbindelse med gjennomførte stikkprøver  

 
I tillegg ble det bedt om at kommunen oversender en kopi av de rutinene som det er vist til i brev av 
25.02.2020 og 16.06.2020:  

 Utarbeidede maler i fagprogrammet (som berører ettervern iht. lov om barneverntjenester)  
 Rutine for gjennomføring av stikkprøver  
 Rutiner for samarbeid NAV og barnevern  
 Utarbeidede rutine for å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester for unge 

under 23 år som mottar ettervern fra barneverntjenesten, eller familier som har behov for 
tjenester fra både barneverntjenesten og NAV  

  
Frist for innsendelse ble satt til 25.11.2020.  
 
Fylkesmannen mottok kommunens tilbakemelding i brev av 24.11.2020. I tilbakemeldingen gis det 
en redegjørelse i tråd med det som ble etterspurt i Fylkesmannens brev av 27.10.2020. Kommunens 
vurdering av effekt viser at: 

 Ungdom sikres ettervern og riktige tiltak i overgangen til voksenlivet 
 Den oppdaterte samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og NAV er gjort kjent 

gjennom blant annet en felles fagdag. Det er planlagt at slike felles fagdager skal 
gjennomføres to ganger per år. 

 Nye rutiner er implementert gjennom opplæring, og det er også nedsatt en arbeidsgruppe 
på tvers av fagområdene som skal jobbe med dette, samt legge til rette for god samhandling 
i fortsettelsen.  

 Barneverntjenesten må informere ungdommer om ettervern flere ganger. Dette for å sikre 
forståelse og kartlegge motivasjon for oppfølging etter fylte 18 år. 

 Kartleggingsskjemaene som er tatt i bruk i NAV viser god effekt ved at viktige tema tas opp i 
en tidligere fase enn før. 

 
I tillegg har Fylkesmannen mottatt kopi av: 

 revidert samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og NAV av 11.05.2020 
 utarbeidede rutiner for samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten på individnivå 
 rutine «Plikt til å samarbeide» - gjelder samarbeid NAV og barneverntjenesten på 

tjenestenivå 
 «Ettervern» - rutine for barneverntjenesten 
 rutine for stikkprøver ettervern i barneverntjenesten (månedlige stikkprøver) 
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 «Plikt til å samarbeide» - rutine for barneverntjenesten der ungdom med mulig behov for 
ettervern er målgruppe 

 Mal barneverntjenesten «Melding om enkeltvedtak»  
 Mal barneverntjenesten «Evaluering i henhold til tiltaksplan» 

 
Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen har etter en gjennomgang av innsendt redegjørelse og dokumentasjon vurdert at 
tilsynet med Midtre Gauldal kommune kan avsluttes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Erik Stene (e.f.) 
Direktør 

  
 
Marita Beate Rendal Ugseth 
seksjonsleder 
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