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Tilsvar på rapport etter tilsyn 

 
Plan for lukking av lovbrudd. 

 

Vi viser til endelig tilsynsrapport datert 14.01.2020 hvor Fylkesmannen etterspør plan for lukking av 
avdekkede lovbrudd. 

 

Tiltak som kommunen har og/eller skal igangsette for å rette opp lovbruddene: 

Endring /utarbeidelse av nye rutiner og prosedyrer hos barneverntjenesten og NAV. 

Endring av malverk i fagsystem for å sikre at nødvendige vurderinger blir utført. 

Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og NAV med fokus på 
ettervern.  

 

Hvordan ledelsen vil følge med på, samt kontrollere at tiltakene blir iverksatt: 

Faste møtepunkt min. hvert halvår mellom NAV og barneverntjenesten hvor enhetsledere, fagansvarlige 
og øvrige ansatte deltar.  

Minimum 2 møter hver måned på saksbehandlernivå som legges inn i faste teammøter hos NAV og 
barneverntjenesten.  

Fagansvarlig sosiale tjenester i NAV og barnevernleder tar stikkprøver kontinuerlig for å sikre 
dokumentasjon på at retningslinjer blir fulgt. Avvik blir tatt opp med den enkelte saksbehandler og i 
teammøter.  
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Hvordan ledelsen vil gjennomgå og vurdere om tiltakene hr virket som planlagt, etter at de har fått 
virke en stund: 

Ledelsen skal sammen med ansatte vurdere effekten av tiltakene på halvårsmøtene (juni og desember) 
jfr. samarbeidsavtalen.  

Kommunens egen frister for å sikre framdrift i dette arbeidet: 

Tiltak for å lukke lovbrudd skal være ferdigstilt innen 1. juni 2020. 

Arbeidmøter med enhetsledere, barnevernleder og fagansvarlig sosiale tjenester i NAV 
gjennomført/gjennomføres på følgende datoer: 

30. januar 2020 

12. februar 2020 

25. mars 2020. 

I tillegg vil barnevernteam og velferdsteam jobbe internt med utarbeidelse av rutiner/prosedyrer. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tove Mette Aufles 
Enhetsleder NAV Midtre Gauldal 
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