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

Fylkesmannen i Trøndelag viser til vår oversendelse av tilsynsrapport av 20.08.2020 og Melhus 
kommune, barneverntjenesten i Mehus og Skaun sin tilbakemelding med plan for lukking av avvik i 
brev av 24.09.2020, samt resultatene fra tjenestens egenvurdering av tjenestens arbeid med 
ettervern i brev av 09.12.2020.  
 
Under tilsynet som ble gjennomført september 2019, konkluderte Fylkesmannen med følgende 
lovbrudd:  
 
 «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, samt tilstrekkelig samarbeid med NAV»  
 
Som en oppfølging ble det bedt om at kommunen oversendte plan for lukking av det avdekkede 
lovbruddet innen 30.09.2020. Fylkesmannen mottok kommunens plan for retting av lovbrudd i brev 
av 24.09.2020. Planen inneholdt en oversikt over kommunens tiltak, beskrivelse av tiltakene, 
iverksettelsesdato samt frister for hvert enkelt moment i ovennevnte lovbrudd. Av oversikten gikk 
det også frem frist for revidering.  
 
Videre ble det gitt en oversikt over aktivitet og beskrivelse av disse, som var iverksatt for å sikre at 
ledelsen følger med på, og kontrollerer at tiltakene blir iverksatt – både på ledernivå i 
barneverntjenesten, og på systemnivå i kommunen. Det var også beskrevet hvordan ledelsen vil 
følge med på at iverksatte tiltak har effekt.  
 
Kommunen beskrev at iverksatte tiltak allerede hadde hatt en positiv endring i kvaliteten på arbeidet 
som blir utført i barneverntjenesten. Det ble også vist til at antall ungdommer som mottar ettervern 
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har økt det siste året. Videre at endringsarbeidet hadde bidratt til endret forståelse om ettervern; 
hvilke ungdommer dette er aktuelt for, og hva ettervern kan innebære.  
 
Innsendte oversikt viste at kommunen skulle gjennomføre egenvurdering av sitt arbeid med 
ettervern i november 2020.  
 
Fylkesmannen vurderte at kommunens utarbeidede og oversendte plan var oversiktlig og konkret, 
med tanke på å rette avdekkede lovbrudd, og sikre en praksis i tråd med regelverket. Det ble 
imidlertid bedt om at kommunen oversendte resultatet av egenvurderingen som skulle 
gjennomføres november 2020.  
 
Fylkesmannen mottok kommunens resultat fra egenvurdering i brev av 09.12.2020. Av kommunens 
redegjørelse, går det frem at tjenesten nå utøver en praksis som er i tråd med regelverket. Det er 
avdekket og orientert om forbedringsbehov på to områder: 

 Å tydeliggjøre i vedtakene i hvilken grad ungdommens stemme er tillagt vekt 
 Å sikre skriftlig samtykke fra ungdommen ved behov for samarbeid med andre.  

 
Det går videre frem av egenvurderingen at alle ungdommer som ønsker det, mottar ettervern av 
barneverntjenesten pr. i dag.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer at Melhus kommune, barneverntjenesten i Melhus og Skaun, har foretatt en 
grundig gjennomgang av egen praksis, rutiner, maler og styringssystem på sitt arbeid med å sikre 
ungdom ettervern. Egenvurderingen viser at tiltakene fremstår å være tilstrekkelige for å sikre en 
praksis i tråd med regelverket. Fylkesmannen forventer at tjenesten følger opp de 
forbedringspunktene som ble avdekket i forbindelse med egenvurderingen.  
 
Fylkesmannen vurderer at tilsynet kan avsluttes.  
 
Fylkesmannen vil takke for god tilrettelegging og godt samarbeid i forbindelse med gjennomførte 
tilsyn.  
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