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Møteprotokoll  
 

Nome kontrollutvalg 

 
Dato: 11.06.2018 kl. 10:00 -11:30 
Sted: Sauherad kommunehus 
Arkivsak: 18/00014 
  
Til stede:  Leder Sveinung Kjellemo, medlem Ole Melteig medlem Ruth Halvorsen, 

sekretær Marianne Lundeberg. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Trond Gunnar Skippervold Hansen 

  
Forfall:   Bjørn Ove Nordskog, Aina Milevasslien 
  
Andre: TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev, (sak 16/18) Kommunalsjef oppvekst Bø 

og Sauherad Beate Darrud (Sak 16/18) 

Bø kontrollutval og Sauherad kontrollutval (sak 16/18)  

(se protokoll for oppmøte) 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00014-19 Godkjenning av møteinnkalling 11.06.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00014-20 Godkjenning av protokoll 02.05.2018 4 

Saker til behandling 

16/18 17/03755-22 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt del 2 Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid - Nome kommune 
5 
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17/18 18/00044-7 Eventuelt 11.06 2018 7 

    

 

 
Sauherad, 11.06.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Sveinung Kjellemo     Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 11.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 11.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 11.06.2018 legges frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 11.06.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll 02.05.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 11.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 02.05.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 02.05.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 02.05.2018 godkjennes. 
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Saker til behandling 

16/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt del 2 Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid - Nome kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 11.06.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Nome kontrollutvalg tar forvaltningsrevisjonsrapport del 2 Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid – forebyggende arbeid for barn og unge til orientering. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer vertskommunesamarbeidet til å gjennomføre anbefalingene fra 

rapporten. 

. 

Kontrollutvalget i Nome kommune ber om at kontrollutvalget i Sauherad kommune 

(vertskommunen) sender sin innstilling til kommunestyret i vertskommunen (Sauherad) og 

samarbeidskommunene (Bø og Nome). 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om videre framdrift i forbindelse med 

oppfølgingene av anbefalingene i rapporten, i løpet av høsten 2018. 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest 

i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan 

vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

 

Møtehandsaming 

Telemark kommunerevisjon v/Anne Hagen Stridsklev la fram forvaltningsrevisjonsrapport del 2 

Midt-Telemark barnevernssamarbeid – forebyggende arbeid for barn og unge for 

kontrollutvalgene Nome. Bø og Sauherad. 

 

Kommunalsjef oppvekst i Bø og Sauherad Beate Darrud var tilstede i møtet og svarte på spørsmål fra 

utvalgene. 

 

Sekretariatet la frem nytt forslag til vedtak hvor anbefalingene fra rapporten ble lagt inn som tillegg i 

forhold til forslag til vedtak. 

 

Kontrollutvalgene la til et kulepunkt: 

 Involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak, i barnevernstjenesten og tas med i alle 

anbefalingene fra rapporten 
 

Og endret et kulepunkt: 

vurdere å informere lag, organisasjoner og foreninger derunder også velforeninger og grendelag 

om hva de gjør dersom de er bekymret for et barn. 
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Votering 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedtak  

Nome kontrollutvalg tar forvaltningsrevisjonsrapport del 2 Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid – forebyggende arbeid for barn og unge til orientering. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer vertskommunesamarbeidet til å gjennomføre anbefalingene fra 

rapporten. 
kommunen bør: 

utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, organisering, ledelse og 

samarbeid mellom ulike etater 

styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinere tjenester 

sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som ligger i 

bestemmelsene om taushetsplikt 

sørge for at alle ansatte som jobber i tjenester med barn, har kunnskap om meldeplikten 

vurdere å informere lag, organisasjoner og foreninger derunder også velforeninger og grendelag om 

hva de gjør dersom de er bekymret for et barn. 

 

 Involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak, i barnevernstjenesten og tas med i alle 

anbefalingene fra rapporten 
 

Kontrollutvalget i Nome kommune ber om at kontrollutvalget i Sauherad kommune 

(vertskommunen) sender sin innstilling til kommunestyret i vertskommunen (Sauherad) og 

samarbeidskommunene (Bø og Nome). 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om videre framdrift i forbindelse med 

oppfølgingene av anbefalingene i rapporten, i løpet av høsten 2018. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest 

i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan 

vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
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17/18 Eventuelt 11.06 2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 11.06.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 Kontrollutvalget ønsker å få videre orientering i sak om tamender i Nome kommune. 

Leder sender sekretariatet konkret spørsmålsstilling, som sendes kommunen.  

 

 Kontrollutvalget ønsker en orienteringssak i neste møte, på Mobbing i Nome 

kommune. 

Hvordan følger kommunen opp mobbing i skolen og hvordan er saken ved Holla skole 

Mai/juni 2018 håndtert i kommunen og kommunale utvalg. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

 

Vedtak  

 Kontrollutvalget ønsker å få videre orientering i sak om tamender i Nome kommune. 

Leder sender sekretariatet konkret spørsmålsstilling, som sendes kommunen.  

 

 Kontrollutvalget ønsker en orienteringssak i neste møte, på Mobbing i Nome 

kommune. 

Hvordan følger kommunen opp mobbing i skolen og hvordan er saken ved Holla skole 

Mai/juni 2018 håndtert i kommunen og kommunale utvalg. Kontrollutvalget ønsker et 

møte med ungdomsrådet i forkant av kommunens redegjørelse. 
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