
      
Orientering i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 02/23 
 
Saksbehandler Torill Bakken 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 23/32 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen til 
orientering. 
 
Vedlegg 
Notat om ny barnevernsreform 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har ansvar for at det blir ført kontroll med økonomiforvaltningen. I praksis 
betyr det at det er en kontroll med at forvaltninga er i samsvar med lover og forskrifter og 
kommunen sine egne reglement og vedtak.  
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og 
dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv. 
Barnevernstjenesten er et samarbeid mellom kommunene Holtålen, Os og Røros.  
Verts- og administrasjonskommune er Røros. 
Det kommunale barnevernet er en samfunnskritisk tjeneste og må yte et nødvendig tilbud så 
langt det lar seg gjøre.  
Barneverntjenesten leverer tjenester til barn/ unge i alderen 0-18 (opp til 25 år), og deres 
familier som oppholder seg, eller er bosatt i kommunen, og som av ulike grunner er i særlig 
behov for hjelp. Barneverntjenesten skal bidra til at barn gis forsvarlig omsorg og beskyttelse 
for å forebygge skadelig utvikling. Tjenestene skal leveres i tråd med de lover og forskrifter 
som regulerer barnevernets fagområder som; undersøkelser, hjelpetiltak, omsorgstiltak og 
ettervern. Barnevernet skal ha særlig fokus på å overholde lovens frister og krav, og har et 
særlig ansvar for å sikre at barn og foreldres rettigheter blir ivaretatt i alle deler av saks- 
behandlingen. 
   
Den 1.januar 2022 trådte den nye barnevernreformen i kraft noe som medførte økte 
oppgaver til kommunene som skal løses og finansieres. 
  
Røros kontrollutvalg har bedt om en orientering fra administrasjonen om kommunens 
barneverntjeneste på møte 24. september. 
 
Virksomhetsleder har bekreftet at hun stiller på møtet. 
 
Os og Holtålen kontrollutvalg er invitert til å delta under orienteringen. 
  
  
Konklusjon 
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til 
orientering eller om de ønsker andre alternativer. 
  
 
 


