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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i sin årsplan lagt inn at de ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk. 
Kontrollutvalget tok ikke stilling til hvilke enheter eller virksomheter det ville besøke i denne 
sammenheng.  Det legges derfor frem en egen sak for kontrollutvalget når det gjelder 
virksomhetsbesøk for 2023. Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i 
tillegg har det ansvar for å kontrollere kommunens eierskap. Utvalget kan derfor besøke 
kommunens virksomheter og selskaper som kommunen har eierskap i for å gjøre seg kjent. 
Vedlagt saken er kommunens organisasjonskart og et oversikt over ulike eierskap/samarbeid 
som Hitra kommune deltar i. 
  
Det er opp til kontrollutvalget å vurdere hvilket område eller virksomhet de ønsker å besøke, 
men sekretariatet trekker frem 2 områder som har blitt viet endel oppmerksomhet det siste 
året. 

1. Barnevernet - kommunene har fått et økt faglig og økonomisk ansvar for 
barnevernet, og på bakgrunn av at de har måttet endre sin praksis for forståelsen av 
menneskerettighetene.  

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 
• 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-
ogunge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/ 
  
  
        2. IT-sikkerhet 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-ogunge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-ogunge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/


Russlands invasjon av Ukraina har gitt økt usikkerhet rundt trusselnivået i det digitale rom. 
KS og kommunal- og distriktsdepartementet ba derfor alle kommuner nå vurderer sin egen 
sikkerhets- og sårbarhetssituasjon på bakgrunn av den pågående konflikten. Det er 
utarbeidet konkrete råd og anbefalinger til kommunene som følge av situasjonen, om 
hvordan kommune kan sikre sine kritiske funksjoner og tjenester. Rådene går på områder 
som: 

• Sikkerhetsovervåkning 
• Sikring av kritiske funksjoner og tjenester 
• Beskytte tjenester som er tilgjengelig på Internett 
• Årvåkenhet og teknologi 

  
  
Vurdering og konklusjon 
For å få mest mulig ut av virksomhetsbesøket vil det være nyttig om kontrollutvalget gjør en 
vurdering av hvilken virksomhet eller samarbeid de ønsker å besøke, og om det er spesielle 
tema eller områder de ønsker informasjon om. Det viktigest vil være og bli kjent med 
virksomheten. Det bør også settes en tidsramme for besøket. Dersom virksomhetsbesøket 
skal kombineres med andre saker i møtet og innenfor samme tidsramme, så foreslår 
sekretariatet at det settes av 1 time til virksomhetsbesøket slik at de får en innføring i 
hvordan virksomheten arbeider. 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
 


