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Møteinnkalling  
 

Sauherad kontrollutvalg – fellesmøte Kontrollutvalga i Midt-Telemark 

 
Dato: 29.03.2017 kl. 8:30  
Møtested: Kommunestyresalen, Akkerhaugen  
Arkivsak: 17/00971  
Arkivkode: 033   

 

 
Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post 

beatemarie.dahleide@temark.no 

 

 

 

Sakskart  Side 

Saker til behandling 

8/17 17/03425-6 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til 

barnevernssamarbeidet i Midt-Telemark - foreløpig drøfting 
2 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

 

 

 

Bø/Akkerhaugen, 22.03.2017 

 

 

 

/For/ Helge Aarnes  

Kontrollutvalgsleder  

 

 

Beate Marie Dahl Eide  

Utvalgssekretær    

mailto:beatemarie.dahleide@temark.no
http://www.temark.no/
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Saker til behandling 

8/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til 

barnevernssamarbeidet i Midt-Telemark - foreløpig drøfting 

 
Arkivsak-dok. 17/03425-6 

Arkivkode.  217  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 29.03.2017 8/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen, og bestille 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger.  

 

I overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i de tre kommunene Bø, Sauherad og Nome 

(Midt-Telemark-kommunene) er et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt på temaet barnevern 

(barnevernssamarbeidet) et av de prioriterte prosjektene i planperioden for alle tre kommunene.  

 

Barnevernet i Midt-Telemark er organisert som et vertskommunesamarbeid, plassert hos 

Sauherad kommune. Det er derfor Sauherad kontrollutvalg som formelt sett må bestille 

forvaltningsprosjekter som direkte angår selve barnevernssamarbeidet.  

 

Saksopplysninger: 

I tråd med det overordnete planverket har sekretariatet bestilt prosjektplaner for de tre ulike 

alternativene som er skissert fra Telemark kommunerevisjon IKS. Prosjektplanene presenterer 

tre ulike vinklinger et forvaltningsprosjekt på barnevernssamarbeidet i Midt-Telemark kan ha. 

Prosjektene har ulik grad av felleselementer i seg. 

 

I første omgang er kontrollutvalgene i de tre kommunene kalt inn til et fellesmøte for å diskutere 

de fremlagte prosjektplanene og hvilken innretning det fra det enkelte kommune (kontrollutvalg) 

er ønskelig å ha på prosjektet. Det er ikke noe i veien for at kommunene ønsker ulike prosjekter, 

men prosjektet/prosjektene må formelt bestilles av Sauherad kontrollutvalg. Uavhengig av 

hvilket prosjekt/vinkling som velges på forvaltningsrevisjonen vil det være nyttig kunnskap for 

alle kommunene i samarbeidet, og det anbefales derfor at kommunen deler på kostnadene knyttet 

til forvaltningsrevisjon innen barnevernet. Det enkelte kontrollutvalg gjør vedtak enkeltvis i 

senere møter i løpet av våren. 

 

Til dette første møtet er rådmennene i de tre kommunene bedt om å møte, sammen med leder for 

barnevernssamarbeidet. I tillegg har rådmannen i Bø og Sauherad bedt fagrådet i 
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barnevernssamarbeidet om å delta. Sekretariatet har bedt om en presentasjon av 

barnevernssamarbeidets 

organisering, status i arbeidet og utfordringer sett fra administrasjonen. Telemark 

kommunerevisjon IKS vil møte for å legge frem de tre prosjektplanene. Målet er at 

kontrollutvalgene på denne måten skal få et bredt faktagrunnlag for sin bestilling av 

forvaltningsprosjekt.  

 

I 2010 var det forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Midt-Telemark og 

kommunesamarbeidet. Forvaltningsrevisjonen viste at det var svakheter ved det forebyggende 

arbeidet i alle tre deltakerkommunene. Status for barnevernet i Midt-Telemarkkommunene er 

beskrevet i «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon». En oppdatert gjennomgang i 

møtet vil gi fornyet informasjon og et bredere beslutningsgrunnlag. 

 

 

Prosjektalternativene er som følger: 

 

Alternativ 1 – forebyggende arbeid barn/unge  

En forvaltningsrevisjon rettet mot forebyggende arbeid vil ha en del som omhandler 

barnevernets forebyggende arbeid (fellesdel) og en del som omhandler hvordan den aktuelle 

kommune jobber med det forebyggende arbeidet, og hvordan kommunen og barnevernet 

samarbeider og utveksler informasjon. 

 

Revisjonens forslag til problemstillinger:  

- I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og 

unge?  

- I hvilken grad har kommunen tiltak som sikrer at mistanker om omsorgssvikt blir meldt til 

barneverntjenesten? 

 

Alternativ 2 – Økonomistyring i barnevernstjenesten 

Dette prosjektet er rettet mot økonomistyring og rapportering, og vil ha en del som omhandler 

barnevernets rutiner og tiltak for å sikre god økonomistyring (fellesdel). Prosjektet vil også ha en 

del som omhandler den enkelte kommunes økonomistyring relatert til barnevernet. 

 

Revisjonens forslag til problemstillinger:  

- Har barnevernstjenesten i Midt-Telemark god økonomistyring? Herunder  

- Har barnevernet tiltak for sikre at budsjettet er realistisk?  

- Har barnevernet tiltak for å ha oversikt over utgiftsutviklingen gjennom året?  

- Har barnevernet tiltak for å sikre god rapportering og dialog om økonomi med verts- og 

samarbeidskommunene? 

 

Alternativ 3 – Barnevernstjenesten 

Denne forvaltningsrevisjonen vil bare omfatte barnevernstjenestens aktivitet, og det vil her 

utarbeides én felles rapport for de kommunene som vedtar dette alternativet. Formålet med 

prosjektet er å bidra til styringsinformasjonen og bedre tjenestetilbud i kommunen. 

 

Revisjonens forslag til problemstillinger: 

- Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten?  

-  I hvilken grad er saksbehandlingen i barnevernet i samsvar med gjeldende regelverk?  

- I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak?  
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Kontrollutvalgene står fritt til å formulere andre problemstillinger/tilleggsproblemstillinger. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Siden barnevernssamarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid er det formelt sett 

Sauherad kontrollutvalg som må bestille forvaltningsprosjekter om barnevernssamarbeidet, 

uavhengig av hvilket prosjekt det enkelte kontrollutvalget skulle ønske. Prosjektene er ulike med 

tanke på felleselementer, og i hvilken grad prosjektet fokuserer på bare selve 

barnevernssamarbeidet eller om prosjektet også omhandler arbeidet som gjøres i den enkelte 

kommune. 

 

Kontrollutvalgene må diskutere hvilken innretning de ønsker på prosjektet, basert på 

informasjonen som vil bli gitt i møtet. Sekretariatet vil utarbeide et nytt saksfremlegg til neste 

ordinære møte i det enkelte utvalget, basert på de signaler som kommer i fellesmøtet.  

 

 
Vedlegg:  

Forslag til prosjektplaner, datert 15.02.2017 fra Telemark kommunerevisjon IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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