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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget i Tynset ber om en orientering om barnevernstjenesten på 
kontrollutvalgets møte den 8.mai kl 13:00 - 14:30. Det ønskes en generell informasjon 
om driften av tjenesten og hvordan  

a. ny oppvekstreform og ny praksis implementeres og utøves 
b. samhandlingen med eierkommunene gjennomføres 
c. samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, helsestasjon og 

skolehelsetjenesten skjer og hvilke samarbeidsfora som er etablert 
2. Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene til å delta 

på orienteringen. 
3. Det bes om at det utarbeides en presentasjon til orienteringen som kan sendes til de 

aktuelle kontrollutvalgene etter møtet.  
  
 
Vedlegg 
Anmodning til Tynset kontrollutvalg 
Forespørsel til Tynset kontrollutvalg fra Tolga 
Initiering av virksomhetsbesøk 2023 Saksutskrift 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Tynset har mottatt en henvendelse fra kontrollutvalget i Alvdal og Tynset 
om at de ønsker en orientering om barnevernstjenesten. Bakgrunnen for at denne 
henvendelsen sendes til kontrollutvalget i Tynset er at denne tjenesten er innrettet som et 
såkalt administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §20-2 
(https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/), og det er bare kontrollutvalget i vertskommunen som 
kan utøve kontrollfunksjonen. Tynset har vertskommuneansvaret, og deltagende kommuner 
er Folldal, Rendalen, Alvdal og Tolga. 
  
Tolga kontrollutvalget ber Tynset kontrollutvalg bestille en orientering i fra 
barnevernstjenesten hvor kontrollutvalgene hos øvrige eiere blir invitert. Innspill til tema er: 

• Ny oppvekstreform 
• Samhandling med eierkommuner 

Alvdal kontrollutvalg ber Tynset kontrollutvalg bestille en orientering i fra barnevernstjenesten 
hvor kontrollutvalgene hos øvrige eiere blir invitert. Innspill til tema er: 

• Ny oppvekstreform 
• Samhandling med eierkommuner 
• Generell orientering om driften av tjenesten 

  
Saksbakgrunn 
Kommunene har fått et økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Barnevernsreformen 
trådte i kraft i 2022 og den nye barnevernloven trådte i kraft fra 2023.  
Målet med barnevernsreformen er at: 

• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 
• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 
• Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/


• Ressursbruken og oppgaveløsningen til barnevernet skal bli mer effektiv 
  
Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, gir kommunen fullt økonomisk ansvar for 
ordinære fosterhjem samt økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, 
spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. Kommunen får også et helhetlig ansvar for 
oppfølging og veiledning av fosterhjem. Den nye barnevernloven skal bidra til bedre 
barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på 
forebygging og tidlig innsats. Barneverntjenesten vil oppleve større krav til utførelse av de 
barnevernfaglige oppgavene både med tanke på kapasitet og kompetanse. I forslaget til ny 
barnevernlov foreslår departementet å ta ut presiseringen i dagens lov om at det er 
barnevernstjenestens leder som har ansvaret for de oppgavene som i loven er lagt til 
kommunene. Kommuneledelsen vil få ansvaret for at kommunen oppfyller det ansvaret loven 
legger til kommunene, og for at barnevernstjenesten har den bemanningen og de ressursene 
som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret. Forslaget innebærer også et pålegg til 
kommunene å se tilbudet til barn og unge i sammenheng, og kommunestyret skal selv vedta 
en plan for hvordan arbeidet skal fordeles mellom ulike kommunale tjenester og hvordan de 
skal samarbeide.  
  
KS har på sine nettsider utarbeidet informasjon om barnevernsreformen som gir en god 
oversikt og som kan leses i denne lenken; https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-
unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/.  
  
Vurdering og konklusjon 
Barnevernsreformen er en stor reform som gir barnevernet et langt større ansvar enn 
tidligere. Det er også verdt å merke seg at at det tverrfaglige samarbeidet blant de som 
arbeider med barn og unge skal formaliseres.  
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget i Tynset er positive til henvendelsen, og ber om en 
orientering fra barneverntjenesten på de forespurte områdene. Siden kontrollutvalget har 
planlagt et virksomhetsbesøk på sitt neste møte, så kan orienteringen gjennomføres på det 
planlagte møtet den 8.mai . Kontrollutvalgene i samarbeidskommunene inviteres til å delta 
på orienteringen. 
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