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Avslutning av tilsyn med Grong kommune – barneverntjenestens arbeid 
med undersøkelser 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Grong kommunes brev av 18.06.2021 med redegjørelse og 
plan over tiltak for å rette lovbrudd avdekt gjennom Statsforvalterens tilsyn med Grong kommune, 
Indre Namdal barneverntjeneste, om temaet barneverntjenestens arbeid med 
undersøkelser. 
 
I brevet fremkommer det at flere av lovbruddene allerede er rettet opp, og at øvrige lovbrudd 
forventes å bli rettet opp snarlig og senest innen 01.10.2021. 
 
Grong kommune har utarbeidet en plan/oversikt der følgende fremgår:  

 tiltak for å rette opp lovbrudd,  
 hvordan ledelsen vil kontrollere at tiltakene faktisk iverksettes,  
 samt evaluering av om tiltakene fører til forventet endring/forbedring. 

Statsforvalteren registrerer at Grong kommune har gjort forbedringstiltak etter at tilsynet fant 
sted. Noen forbedringstiltak som var planlagt, men ikke iverksatt på tilsynstidspunktet, er nå 
iverksatt og vil ifølge planen bli evaluert. Andre forbedringstiltak er planlagt iverksatt på angitt 
tidspunkt, og vil bli evaluert. 
 
Statsforvalteren vurderer at Grong kommune har foretatt en grundig gjennomgang av egen praksis, 
rutiner, maler og styringssystem på barneverntjenestens undersøkelsesarbeid, og vi 
vurderer at tiltakene, slik de er beskrevet, fremstår som egnet til å rette opp lovbruddene som ble 
avdekt gjennom tilsynet. 
 
Statsforvalteren har imidlertid et konkret innspill som går på pålegg om opplysninger etter 
barnevernloven § 6-4, andre ledd. Det står i den oversendte planen under lovbrudd 3 at «Pålegget er 
barnevernets beslutning,» Det bør fremgå av rutinene hvem som beslutter om instanser skal gis 
pålegg om opplysninger. Det bør også være klart hvem som skriver under fra barneverntjenesten på 
et pålegg.  
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Statsforvalteren finner etter dette det riktig å avslutte selve tilsynet med Grong kommune, Indre 
Namdal barneverntjeneste. Statsforvalteren vil be om en orientering om status for arbeidet med 
planen i vår løpende dialog med kommunen på barnevernområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
Marita Rendal Ugseth (e.f.) 
seksjonsleder barnevern 
Oppvekst- og velferdsavdelingen 

  
 
Kine Beate Inderberg Vekseth 
juridisk seniorrådgiver 
Oppvekst- og velferdsavdelingen  
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