
  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kultursalen, Gauldal skole og kultursenter 
Dato: 27.01.2022 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes ved bruk av Kaukus system for varainnkalling. 
 
 

- Lunsj kl. 11.30  
- Temamøte barnevernreform kl 12.00 – 15.00 
- Gruppemøter kl 15.00-16 
- Mat/middag kl 16.00 
- Kommunestyremøte fra kl. 16.30 

 
 
 
 
Støren, den 21.01.2022 
 
 
Sivert Moen 
Ordfører 
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Temamøte barnevernsreformen – Midtre Gauldal kommune 
 

Tid Innhold – Temamøte Barneløftet, 
barnevern/oppvekstreformen 
 

Ansvar  

12.00-12.10 
 

Oppstart  

- Hvorfor har vi dette temamøtet med kommunestyret? 
- Hva betyr det for kommunestyret og hva er 

forventningene til møtet?  

Ordfører 

12.10-12.30 Satsingen på barn og unge i våre kommuner 

 
- Våre satsningsområder for barn og unge 
- vårt gode tverrfaglig samarbeid – hva og hvordan 
- Prosjektet BTI – bedre tverrfaglig innsats 
- Oppvekststrategien 

 

Kommunedirektør og 
oppvekstrådgiver 

12.30-13.00 Hvem har ansvar for barnevernet – roller og ansvar?  

- Hvem eier barnevernet? 
- Eierskap og styring i interkommunalt samarbeid 
- Forholdet mellom folkevalgte og administrasjon 
- Rollen som folkevalgt, ombudsrollen og myndighet 
- Oppvekstsreformen - hva betyr dette for kommunene? 
- Utviklingsarbeid i Trøndelag – KS-prosjektet 

«Barneløftet» 

KS 

13.00-13.10 Pause  

13.10-14.00 Hvordan er barneverntjenesten i Midtre Gauldal kommune? 

- Hva gjør barnevernet egentlig?  
- Hva er barnevernets mandat? 
- Hvilke kjerneoppgaver har vi, hvordan arbeider vi? 
- Hva er hjelpetiltak, og når er det aktuelt med 

omsorgsovertakelse?  
- Eksempler for å vise kompleksitet og samhandling 
- Samhandling og samspill med andre tjenester 
- Kvalitet og resultat/effekt av vårt arbeid  
- Hva vet vi om: hvem melder, volum, frister/avvik av 

betydning  
- Forebyggende arbeid 
- Hva slags kompetanse besitter tjenesten?  
- Hvilke forventninger har barneverntjenesten til de 

folkevalgte? 
- Utfordringer som de folkevalgte bør kjenne til  
- Samarbeidet barnevern – barnehager/skoler om 

oppvekstreformen 

Barnevernleder 

14:00-14:10 Spørsmål 
- tid til refleksjon og spørsmål 
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14.10-14:25 Hva er handlingsrommet og hvordan vet jeg som folkevalgt 
at vi har et godt barnevern? 

- Hva kan de folkevalgte mene noe om og bestemme? 
- Hva kan de folkevalgte interessere seg for å få 

informasjon om? 
- Årlig rapportering – hva kan være aktuelt å ta med? 

Rapportere på mer enn tall, informasjon som er viktig 
for kommunestyret 

KS 

14.10-14.35 Gruppearbeid  
- Hvilke ønsker og ambisjoner har dere som folkevalgt for 

barnevernet? 
- Hva trenger dere av informasjon for å utøve politisk 

styring og kontroll? 
- Hva skal kjennetegne vårt vern av barn i 2023?  

KS 

14.35-14.55 Dialog i plenum  
- Deling fra gruppene 
- Tilbakemelding og svar på eventuelle spørsmål fra 

innlederne 

KS 

14.55-15.00 Avsluttende ord Ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 1/22 Referatsaker   

RS 1/22 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap i Midtre Gauldal kommune 

 2021/1900 

RS 2/22 Oppfordring til kommunestyret og utvalg for helse, 
oppvekst og kultur 

 2021/4007 

RS 3/22 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til 
kommunestyret 

 2021/853 

 Saker til behandling   

PS 2/22 Månedsrapport oktober 2021  2021/1342 

PS 3/22 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelser i Midtre 
Gauldal kommune 

 2021/3505 

PS 4/22 Valg av nytt medlem til formannskap, internasjonalt råd og 
varamedlem samarbeidsutvalget Budal oppvekst 

 2019/2244 

PS 5/22 Regulering av møtegodtgjørelser og honorar for 
styremedlemmer til fjellstyrene i Midtre Gauldal 

 2021/3608 

PS 6/22 Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester i Midtre 
Gauldal fram mot 2030 - statusrapport og veien videre 

 2021/3226 

PS 7/22 Forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og 
arbeidsmiljø 

 2021/4008 

PS 8/22 Avtale mellom Trondheim kommune og Midtre Gauldal 
kommune - barnehagemyndighet 

 2022/48 

PS 9/22 Organisering og opplegg for gjennomføringsfasen av 
omstillingskommuneprogrammet 

 2019/212 

PS 10/22 Status for Gaula Natursenter - oppdrag til nytt 
omstillingsstyre og budsjett 2022 

 2021/571 

PS 11/22 Vedtekter kraftfond Midtre Gauldal kommune 2022  2020/1132 

PS 12/22 Finansiering av bredbåndutbygging i Midtre Gauldal 
kommune 

 2022/226 

PS 13/22 Prosessuell beslutning - oppstart av planarbeid - 
detaljregulering E6 Korporals bru - Gylland 

 2022/185 

 
 
Mulige andre saker. 
 
 
Orienteringer 

- Innledning til sak om helse- og omsorgstjenester v/administrasjonen  
- Helhetlig ROS-analyse for kommunen, hovedpunkter i rapport v/administrasjonen 
- Omstillingsarbeidet og økonomi v/administrasjonen 
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