
Meeting Book: Porsgrunn kontrollutvalg (27.08.2019) 

Porsgrunn kontrollutvalg 

Date: 2019-08-27T09:30:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

 

Dato: 27.08.2019 kl. 9:30 – 12:30  

Møtested: Formannskapssalen  

Arkivsak: 19/00011  

Arkivkode: 033   

Mat serveres i møtet! 

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf 90114543 

 

Innkalles: 

Sak: 35-37/19 TKR IKS v/ Geir Kastet Dale    Kl:10:00 

Sak 37-39/19 Rådmann Per Wold     Kl 10:30 
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Arkivsak-dok. 19/00020-28 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg            

 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 27.08.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll 27.08.2019 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 27.08.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 27.08.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00011-38 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 11.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 11.06.2019 godkjennes med endring i sakstittel på sak 26/19  

Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med kommunal vei - Porsgrunn kommune 

Endres til Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 11.06.2019 legges frem for godkjenning  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å endre sakstittel på sak 26/19 Gjennomføring av vedtak og 

saksbehandling forbindelse med kommunal vei - Porsgrunn kommune 

Til Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune 

Da dette blir mer riktig i forhold til saken. 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 11.06.2019 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 11.06.2019 kl. 9:00 – 12:30 
Sted: møterom 3.etg 
Arkivsak: 19/00011 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg,  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto 
  
Andre: Rådmann Per Wold, byggesakssjef Baard Gonsholt,  

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Anne Sæterdal,  

Olav Risholt leder prosjektkontor Bypakke Grenland,  

Kommunalteknikk v/ virksomhetsleder Torbjørn Krogstad  

Avdelingsleder, Thomas Nøklegård, Kommuneadvokat Randi Gro 

Thuland, Kommunalsjef administrasjon og støtte Kari Teigen 

 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00011-28 Godkjenning av møteinnkalling 11.06.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00011-29 Godkjenning av protokoll 07.05.2019 4 

Saker til behandling 
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24/19 18/12863-7 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn 

kommune 
5 

25/19 17/15271-24 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland - 

Porsgrunn kommune 
7 

26/19 19/09739-3 
Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med 

kommunal vei - Porsgrunn kommune 
8 

27/19 19/09660-1 Varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold i Porsgrunn kommune 9 

28/19 16/03816-15 
Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn 

kommune 
10 

29/19 18/12796-15 Tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus - SSH 11 

30/19 19/09462-2 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 
12 

31/19 19/00029-7 Referatsaker 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 13 

32/19 19/00037-7 Eventuelt 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 14 

    

 

 
Porsgrunn, 11.06.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.06.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 11.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 11.06.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 11.06.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll 07.05.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 07.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 07.05.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 07.05.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling – Porsgrunn 

kommune» til orientering.  

Kontrollutvalget ber om at Telemark kommunerevisjon IKS inviteres til å legge frem 

rapporten i bystyret. 

 

Innstilling til bystyret: 

 
kommunen bør: 

o sørge for at delegasjonsreglementet er i tråd med ønsket praksis og at det følges  

o vurdere behov for kompetanse på Byggesak på kort og lang sikt med tilhørende tiltak  

o styrke arbeidet med internkontroll:  

o gjøre systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon  

o sikre at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de 

ansatte  

o sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 

o jobbe mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i 

utvalget  

 

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal la frem 

forvaltningsrapport «Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune»  

 

Rådmann Per Wold og byggesakssjef Baard Gonsholt var tilstede i saken og svarte på spørsmål 

fra utvalget. 
 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling – Porsgrunn 

kommune» til orientering.  

Kontrollutvalget ber om at Telemark kommunerevisjon IKS inviteres til å legge frem 

rapporten i bystyret. 

 

Innstilling til bystyret: 

 
kommunen bør: 

o sørge for at delegasjonsreglementet er i tråd med ønsket praksis og at det følges  

o vurdere behov for kompetanse på Byggesak på kort og lang sikt med tilhørende tiltak  

o styrke arbeidet med internkontroll:  

o gjøre systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon  

o sikre at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de 

ansatte  

o sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 

jobbe mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i utvalget. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget har fått tilsendt dokumentene «sak om oppfølging av forvaltningsrapport 

Bypakke Grenland», og «økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1» som oppfølging til 

deres vedtak.  

 

Olav Risholt leder prosjektkontor Bypakke Grenland møtte og svarte ut oppfølgingen. 

Rådmann Per Wold var tilstede i saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med 

kommunal vei - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget fikk fremlagt en henvendelse fra innbygger Ivar Moen. Brev av 10.Mai 2019 

 
Kontrollutvalget ba om redegjørelse for: 

Påstander om manglende dokumenter i arkiv ifm med saken 

Hvordan vedtakene fattet i 1997 og 01.10.1992 er gjennomført og fulgt opp i Porsgrunn 

kommune, og om det er gjort nye vedtak i saken 

Hvordan denne saken er behandlet i forhold til sammenlignbare saker. Praksis for oppfølging av 

vedtak og saksbehandling i lignende saker. 
.  

Kommunalteknikk v/ virksomhetsleder Torbjørn Krogstad og avdelingsleder Thomas Nøklegård 

møtte for redegjørelse i saken. Kommuneadministrasjonen forholder seg til reguleringsplan og 

kommuneplanens arealdel, vedtatt av bystyret. 

 

Kontrollutvalget ga tilhører Ivar Moen ordet for å komme med et kort innlegg til saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber administrasjonen om tilbakemelding til neste møte, i saken knyttet til 

kioskveien, leder av KU er i dialog med administrasjonen for videre behandling av saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold i Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget behandlet i møte 07.05.2019 i sak 23/19 punkt 3. (Eventuelt). Det gikk frem av 
behandlingen av denne saken at kontrollutvalget ønsker å få forelagt en sak knyttet til temaet "varsling 

og ved kritikkverdige forhold".  

På bakgrunn av vedtaket over og dagsaktuelle saker fra andre kommuner knyttet til varsling og 

ytringsklima, har kontrollutvalget invitert rådmann for å redegjøre for kommunens rutiner og praksis 

knyttet til varslingssaker.  

Hvordan er varslingsrutinene gjort kjent for ansatte?  

Har Porsgrunn kommune:  

- handtert varslingssaker i den senere tid?  

- rutiner for når det varsles på øverste ledelse?  

-varslings- gruppe/sekretariat? 

 

Kommuneadvokat Randi Gro Thuland møtte for orientering i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og bestiller siste prosjektet i 

perioden 2016-2020.  

  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på ? som siste prosjekt, fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 

Møtehandsaming 
Sekretariatet la frem gjennomførte prosjekt og opplysning om gjenstående prosjekt fra plan 

for forvaltningsrevisjon 2016-2020.  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og bestiller siste prosjektet i 

perioden 2016-2020.  

  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på barnevern, fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

Kontrollutvalget ønsker en undersøkelse av anbefalingene som ble gjort i rapport av barnevernet i 

Porsgrunn kommune i 2011. Prosjektplanen ønskes levert kontrollutvalget august – september 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus - SSH 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

«Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus» fra stiftelsestilsynet tas til orientering.  

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget fikk framlagt Rapporten «Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus» til 

informasjon. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

«Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus» fra stiftelsestilsynet tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til 

Porsgrunn kommune». Ble lagt frem. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Referatsaker 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 


 Betraktninger fra FKT sin konferanse i Kristiansand  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientring. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Eventuelt 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg - 19/00021-6 Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg : Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00021-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientring. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
En representant fra Telemark kommunerevisjon IKS møter for å orientere om revisjonen sitt arbeid i 

Porsgrunn kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/00029-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Saker til neste møte. 

 Møtedatoer høsten 2019 og opplæringsmøte 20.11.2019 på Bø hotell, for nytt kontrollutvalg 
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Arkivsak-dok. 19/11686-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir 

involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i oktober 

2019, sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Sittende kontrollutvalg vil i denne saken i møtet ha mulighet til å gi sine vurderinger av hvilke 

selskaper som kan være relevante å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. Det er 

derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsvurdering fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11692-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at 

både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt bystyre  i oktober 2019, sier 

følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. I denne saken kan kontrollutvalget gi sine 

vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere, for å vurdere om det kan 

være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før 

også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 

2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11683-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 27.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan Barnevern fra Telemark kommunerevisjon IKS godkjennes som den foreligger. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget rullerte plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møtet 11.06.2019 sak 28/19. 

  

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan på barnevern, fra Telemark kommunerevisjon IKS.  

Kontrollutvalget ønsket også en undersøkelse av anbefalingene som ble gjort i rapport av barnevernet i 

Porsgrunn kommune i 2011.  

 

Avisartikkel Barnevernssak i TA lørdag 3 august og 15 juni ble sendt sekretariatet av medlem Henning 

Yven og videresendt TKR IKS for å vurdere de inn i prosjektplan. 

 

Saksopplysninger: 
TKR IKS ved Geir Kastet Dale legger frem prosjektplan på Barnevern for kontrollutvalget. 

Rådmann Per Wold møter i saken. 

 

Problemstillinger og tema  

TKR IKS foreslår følgende problemstillinger:  

 

Forslag problemstillinger Følgende blir blant annet undersøkt: 

En beskrivelse av administrasjonens 

tilbakemelding til fagutvalg og 

bystyre, jf. bystyresak 53/11 

- Beskrive hvordan administrasjonen har 
vurdert at de vil følge opp 
anbefalingene.   

I hvilken grad har 

barneverntjenesten en forsvarlig 

organisering av tjenestene? 

- organisering, rutiner, opplæring, 
kompetanse, risikohåndtering og 
avvikshåndtering. 



37/19 Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune - 19/11683-1 Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune : Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune

 

  
2 

I hvilken grad håndterer 

barneverntjenesten meldinger og 

undersøkelser i samsvar med 

barnevernloven? 

 

- overholdelse av frister  
- tilbakemelding på utfall av 

melding/undersøkelse  
- barns rett til å bli hørt  
- begrunnelser 

I hvilken grad følger 

barneverntjenesten opp tiltak rundt 

barn i hjemmet i samsvar med 

barnevernloven? 

- utarbeidelse, oppfølging og evaluering  
tiltaksplaner 

I hvilken grad følger 

barneverntjenesten opp fosterhjem, 

biologiske foreldre og barn i 

fosterhjem på en forsvarlig måte? 

 

- omsorgsplaner og midlertidige 
omsorgsplaner 

- tilsynsførerordningen 
- oppfølging og dialog med barn i 

fosterhjem 
- barnevernets oppfølging av 

samværsretten  

 

TKR IKS ber om anledning til å justere ordlyden i problemstillingene dersom vi finner det 

nødvendig. Kontrollutvalget vil bli varslet dersom vi finner det ønskelig å endre/justere innhold i 

problemstillingene.  

 

 

Oppstart og leveranse  

TKR IKS kan starte arbeidet i september og levere rapport til kontrollutvalget innen utgangen av 

2019. Forvaltningsrevisjonen antas å være et normalprosjekt med hensyn til ressursbruk. 

 

 

  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger forslag om å godkjenne prosjektplan som den foreligger. Innspill gitt i møtet kan 

legges til vedtaket. 

 

 

Vedlegg:  

-prosjektplan barnevern –Porsgrunn 

-Barnevernssak i TA lørdag 3 august 

-Barnevernssak omtalt i TA 15 juni 2019 
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Prosjekt: 
 Barnevern Porsgrunn 
 

 

 

 
Prosjektplan 

Bestilling, bakgrunn og formål  

Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune har i sak 28/19 bestilt prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten. Prosjektet inngår i plan for overordnet analyse. 

Det er ønskelig at rapporten omhandler de anbefalinger som ble gitt i en tilsvarende rapport 

om barneverntjenesten i Porsgrunn i 2011. I denne rapporten gis følgende anbefaling:  

 

Porsgrunn kommune bør iverksette tiltak slik at Barnevernet etterlever kravene i 

barnevernloven. Kommunen bør sørge for at frister overholdes, at alle barna får 

oppnevnt tilsynsfører og et nødvendig antall tilsynsbesøk. Tiltakssaker bør i bedre 

grad følges opp enn det som gjøres per i dag. Kommunen bør videre sørge for at det 

utarbeides midlertidige omsorgsplaner før omsorgsovertakelsen. 

 

I bystyrets behandling av rapporten i 2011 (sak 53/11) bes administrasjonen å vurdere 

revisjonens anbefalinger og gi en tilbakemelding til fagutvalget og bystyret innen seks 

måneder:  

 Porsgrunn kommune skal iverksette tiltak slik at Barnevernet etterlever kravene i 

barnevernloven. 

 Kommunen skal sørge for at frister overholdes, og at alle barn får oppnevnt 

tilsynsfører og et nødvendig antall tilsynsbesøk. 

 Tiltakssaker skal i bedre grad følges opp enn det som gjøres per i dag. 

 Kommunen skal videre sørge for at det utarbeides midlertidige omsorgsplaner før 

omsorgsovertakelse. 

 

Kommunerevisjonen blir bedt om å vurdere muligheten til å foreta et dypere dykk i 

enkeltsaker. Det vises i den forbindelse til en enkeltsak omtalt i TA 03.08.19. Saken 

omhandler en mor som ikke har fått gjennomført samvær med barn plassert i fosterhjem, 

det til tross for rettslig kjennelse. Det er åpnet tilsynssak mot kommunen i forbindelse med 

denne saken. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opplyser 07.08.19 at klagen blir ferdig 

behandlet høsten 2019. Vi foreslår derfor at vi ikke går særskilt inn i denne saken, men saken 

kan inngå i et stikkprøveutvalg. 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i 2019 gjennomført et landsomfattende tilsyn 

rettet mot ettervern i barneverntjenesten. I den forbindelse har det vært tilsyn med 

barneverntjenesten i Porsgrunn kommune. Rapporten er ikke ferdig, men Fylkesmannen 
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19/1271/705040/dahg 
 

 

 

Prosjekt: 
 Barnevern Porsgrunn 
 

 

 

opplyser om at kommunens plikt til samarbeid med andre kommunale instanser etter 

barnevernloven er berørt i rapporten. Dette var også tema i forvaltningsrevisjonsrapporten i 

2011. Vi foreslår derfor at samarbeid med andre kommunale instanser ikke blir tema i denne 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Problemstillinger og tema  

Vi foreslår derfor følgende problemstillinger:  

 

Forslag problemstillinger Følgende blir blant annet undersøkt: 

En beskrivelse av administrasjonens 
tilbakemelding til fagutvalg og 
bystyre, jf. bystyresak 53/11 

- Beskrive hvordan administrasjonen har 
vurdert at de vil følge opp 
anbefalingene.   

I hvilken grad har 
barneverntjenesten en forsvarlig 
organisering av tjenestene? 

- organisering, rutiner, opplæring, 
kompetanse, risikohåndtering og 
avvikshåndtering. 

I hvilken grad håndterer 
barneverntjenesten meldinger og 
undersøkelser i samsvar med 
barnevernloven? 
 

- overholdelse av frister  
- tilbakemelding på utfall av 

melding/undersøkelse  
- barns rett til å bli hørt  
- begrunnelser 

I hvilken grad følger 
barneverntjenesten opp tiltak rundt 
barn i hjemmet i samsvar med 
barnevernloven? 

- utarbeidelse, oppfølging og evaluering  
tiltaksplaner 

I hvilken grad følger 
barneverntjenesten opp fosterhjem, 
biologiske foreldre og barn i 
fosterhjem på en forsvarlig måte? 
 

- omsorgsplaner og midlertidige 
omsorgsplaner 

- tilsynsførerordningen 
- oppfølging og dialog med barn i 

fosterhjem 
- barnevernets oppfølging av 

samværsretten  

 

 

Vi ber om anledning til å justere ordlyden i problemstillingene dersom vi finner det 

nødvendig. Kontrollutvalget vil bli varslet dersom vi finner det ønskelig å endre/justere 

innhold i problemstillingene.  
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Prosjekt: 
 Barnevern Porsgrunn 
 

 

 

 

Kilder for revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene er i hovedsak utledet fra: 

 barnevernslova  

 forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester  

 forskrift om fosterhjem 

 Saksbehandlerrundskrivet (Bufdir 2017) 

 Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder (Barne- og 

likestillingsdepartementet 2006) 

 

Metode 

Vi tenker å bruke følgende metoder i dette prosjektet: 

 gjennomgå relevante dokumenter og rutiner 

 intervjue sentrale ledere 

 spørreundersøkelse/intervju av ansatte i barneverntjenesten 

 foreta stikkprøvekontroller i barnevernsmapper  

 

Oppstart og leveranse  

Vi kan starte arbeidet i september og levere rapport til kontrollutvalget innen utgangen av 

2019. Forvaltningsrevisjonen antas å være et normalprosjekt med hensyn til ressursbruk. 

 

 

19.08.19 

 

Geir Kastet Dahle 

Prosjektleder 
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5Telemarksavisa nyheTerLørdag 3. august 2019

PORSGRUNN: Fylkes-
mannen i Vestfold og 
Telemark har åpnet 
tilsyn i en barneverns-
sak i Porsgrunn. Sa-
ken gjelder ei små-
barnsmor som ikke 
har sett de tre barna 
sine på flere år, på 
tross av at Fylkes-
nemnda har bestemt 
at hun skal ha to sam-
vær i året med tilsyn. 
Ørnulf Holen
ornulf.holen@ta.no

Henning Yven (Frp), som sitter i 
bystyret og kontrollutvalget i 
Porsgrunn, har engasjert seg i 
saken, som TA omtalte i midten 
av juni i år. Nedre Telemark 
tingrett bestemte i mai 2016 at 
småbarnsmora fra Porsgrunn 
årlig skal ha fire samvær med 
tilsyn med de tre barna sine. I 
fjor reduserte Fylkesnemnda 
dette samværet til to samvær i 
året med tilsyn. Men kvinnen 
har fortsatt ikke sett barna sine 
siden august i 2015.

Henning Yven mener at bar-
nevernet i Porsgrunn kommu-
ne bryter loven i denne saken, 
og han har sendt en klage til 
Fylkesmannen i Vestfold og Te-
lemark. I tillegg er han bekymra 
for fosterhjemmet som de tre 
barna er i, og han har sendt ei 
bekymringsmelding om foster-
hjemmet til Porsgrunn kom-
mune.

skriftlig redeg jørelse
På bakgrunn av Yvens klage har 
Fylkesmannen i Vestfold og Te-
lemark nå åpnet en tilsynssak. 
Fylkesmannen i Vestfold og Te-
lemark har bedt Porsgrunn 
kommune sende en skriftlig re-

degjørelse for saken. 
– Fylkesmannen har beslut-

tet å åpne tilsyn på grunnlag av 
din klage, og vi har bedt kom-
munen sende oss en skriftlig 
redegjørelse for saken, heter 
det i et brev som Yven fikk fra 
Fylkesmannen nå i juli. 

Barnevernet i Porsgrunn 
kommune skal ha fått svarfrist 
til 22. august i år. 

Porsgrunnskvinnen hadde 
en rettslig kjennelse fra mai 
2016 på fire samvær i året med 
tilsyn, men Fylkesnemnda re-
duserte i fjor dette til to samvær 

i året med tilsyn. Henning Yven 
mener det er åpenbart at barne-
vernet i Porsgrunn bryter loven 
i saken, siden kvinnen ikke har 
sett barna sine på flere år. 

– Overkjører retten
– Barnevernet i Porsgrunn skal 
legge til rette for samvær. Mor 
skal også følges opp, det står i 
loven. I denne saken har retten 
sagt at hun skal ha samvær med 
barna, og så får hun det ikke. 
Hvordan kan barnevernet unn-
late å gjøre noe i en sånn sak 
over så mange år? Hvor er retts-

systemet vårt? Det er jo barne-
vernet i Porsgrunn som skal 
legge til rette for samvær. Vi fø-
ler at Porsgrunn kommune og 
barnevernet overkjører retten i 
denne saken, sa Yven til TA 16. 
juni i år.

Kvinnen selv, som uttalte seg 
anonymt i saken, føler at foster-
foreldrene har sabotert forsøk 
på samvær, og hun fortalte at 
en såkalt brobygger som ble 
oppnevnt av retten i mai 2016, 
kun har fått til ett møte med 
barna i løpet av tre år.

– Jeg ble lovet en samtale på 

Skype med barnas lærere. Da 
ville barnevernet være med, og 
det skulle skje i mai i år. Men in-
genting har skjedd, sa hun til 
TA 16. juni i år.

Barnevernsleder i Porsgrunn 
kommune, Hanne Størksen, 
ønsket ikke å kommentere sa-
ken.

– Ut fra hensynet til barnas 
beste så ønsker ikke jeg som 
barnevernsleder å kommentere 
enkeltsaker i media. Selv om 
mor har gitt oss fritak fra taus-
hetsplikten, så veier hensynet 
til barna mer, sa Størksen.

Åpner tilsyn 
i barnevernssak i Porsgrunn kommune 

klaGDe: Henning Yven (Frp) klagde inn barnevernssaken til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Til venstre står kvinnen som ikke har sett 
barna sine på flere år, til høyre står kvinnens venninne som støtter henne i saken.  arkivfOTO
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Vil nå flere
Direktør Christin Normann og teatersjef Thomas 
Bye vil at flere besøker forestillingene.  side 50-51

 ● kultur

til jobben på 70 sekunder
Ventetida er endelig over for Anja Willer og alle de 
andre naboene på Klovholt og omegn.  side 10

 ● nyheter

nå er han tilbake i troppen
Fredrik Nordkvelle (33) slo tilbake og var Odds 
bestemann. Så ble han skadet.  side 34-35

 ● sport

inGen kontAkt: En porsgrunnskvinne har ikke sett sine tre barn siden 2015, på tross av at Fylkes-
nemnda har vedtatt at det skal gis to samvær i året. - Hvordan kan barnevernet unnlate å gjøre noe i en sånn 
sak over så mange år, spør Henning Yven (Frp).  side 12 oG 13

Mor har ikke sett egne barn siden 2015:

– Barnevernet 
bryter loven

lørdAG 15. juni 2019 ■  nr 134 ■  97. ÅrGAnG ■  LøssALG kr. 35.00

Vil øke byggehøyden 
med rundt tre meter 

side 16-17

Dagen er blitt ?? lengre siden i går og ??? lengre siden solverv

Soloppgang klokken 04.08.
Solnedgang klokken 22.37.
Dagen har blitt 12 timer og 20
minutter lengre siden solverv.
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PORSGRUNN: En 
porsgrunnskvinne har 
ikke møtt barna sine 
siden august 2015, på 
tross av at Fylkes-
nemnda har slått fast 
at hun skal gis to 
samvær i året. – Her 
bryter barnevernet 
og Porsgrunn kom-
mune norsk lov, sier 
Henning Yven (Frp). 
Ørnulf Holen
ornulf.holen@ta.no

Henning Yven (Frp), som sitter i 
bystyret og kontrollutvalget i 
Porsgrunn kommune, ble kon-
taktet av porsgrunnskvinnen i 
fjor. Etter å har lest alle doku-
mentene i saken, er det flere 
ting han reagerer på. Yven slår 
fast at en rettslig kjennelse fra 
mai 2016 ga kvinnen rett til fire 
samvær i året med de tre barna. 
Ifølge kjennelsen fra 4. mai i 
2016, skulle samværene være 
på inntil tre timers varighet og 
gjennomføres med tilsyn. Da 
hun i fjor krevde tilbakeføring, 
beslutta Fylkesnemnda ved så-
kalt forenklet behandling, at 
samværet skulle reduseres fra 
fire til to ganger i året. Men det 
er uansett på det rene at kvin-
nen ikke har sett barna siden 
august 2015.

– hvor er rettssystemet?
– Barnevernet i Porsgrunn skal 
legge til rette for samvær. Mor 
skal også følges opp, det står i 
loven. I denne saken har retten 
sagt at hun skal ha samvær med 
barna, og så får hun det ikke. 
Hvordan kan barnevernet unn-
late å gjøre noe i en sånn sak 
over så mange år? Hvor er retts-
systemet vårt? Det er jo barne-
vernet i Porsgrunn som skal 
legge til rette for samvær. Vi fø-
ler at Porsgrunn kommune og 
barnevernet overkjører retten i 
denne saken, sier Yven.

Barnas far er utenlandsk, og 
faren er også gitt rett til to sam-
vær i året med barna, forutsatt 
at samværene skjer i Norge. 
Kvinnen selv forteller at barne-
vernssaken startet da barnever-
net fikk ei bekymringsmelding 
fordi hun tok med barna sine på 
en utenlandsferie.

– De trodde at jeg skulle ta 
med barna ut av Norge, men jeg 
hadde overhodet ingen planer 
om å reise til utlandet med bar-
na for godt. De hadde det så bra 
på skolen og SFO, og vi hadde 
det veldig bra her i Porsgrunn, 
sier kvinnen.

Yven synes det er uforståelig 
at det skulle vekke bekymring 
at en mor tar med barna til sin 
biologiske fars hjemland.

– Er det ikke lov for en mor å 
ta med barna til den biologiske 
faren? At hun dro på ferie med 
barna er noe barnevernet bru-

ker mot henne, men halve fa-
milien deres bor jo i utlandet, 
påpeker Yven. 

Kvinnen selv føler at foster-
foreldrene har sabotert forsøk 
på samvær, og hun forteller at 
en såkalt brobygger som ble 
oppnevnt av retten i mai 2016, 
kun har fått til ett møte med 
barna i løpet av tre år.

– har forsøkt å rømme
– Jeg ble lovet en samtale på 
Skype med barnas lærere. Da 
ville barnevernet være med, og 
det skulle skje i mai i år. Men in-
genting har skjedd. Jeg har 
sendt barna xbox-er og pc-er, 

men de har ikke dette lenger. 
Det her var dyre ting, men jeg 
vet ikke hvor det er blitt av. Og 
det har vært sju forskjellige 
saksbehandlere i saken, sier 
kvinnen, som også bekymra 
over barnas helsetilstand.

Hun forteller at barna som før 
var friske, nå får flere typer me-
disiner. Legeattester bekrefter 
at barna tidligere var friske og 
ikke brukte noen medisiner. I 
dag får barna flere typer medi-
siner, og ett av barna får også 
sovemedisin. Det eldste barnet 
har forsøkt å rømme hjem 35 
ganger.

– Det var først etter at barna 

kom i fosterhjemmet at de en-
dret mening, sier kvinnen. 

Henning Yven er også be-
kymra over barnas fosterhjem, 
og han har sendt ei bekym-
ringsmelding om dette til bar-
nevernet i Porsgrunn.

– ekstremt
Kvinnens advokat, Maggi Rød-
vik, er helt klar på at barnever-
net i Porsgrunn kommune be-
går et lovbrudd i denne saken, 
siden både Fylkesnemnda og 
Nedre Telemark tingrett har be-
stemt at det er til barnas beste 
at de får samvær med sin egen 
mor.

– Og da har barnevernet en 
plikt til å oppfylle det, så dette 
er klart lovstridig. Det er ek-
stremt at det går så lang tid – at 
barnevernet trenerer saken så 
lenge. Det er barnevernet som 
er den profesjonelle parten her, 
og da bør de absolutt gripe 
inn og fullbyrde det som er be-
stemt om barnas rett til samvær 
med sine biologiske foreld-
re. Det er jo fagkyndige psyko-
loger både i tingretten og Fyl-
kesnemnda som har bestemt at 
det er til barnas beste at det skal 
være samvær. Fylkesnemnda 
vedtok i fjor at det skal gis to 
samvær i året, og det er det en 

Mener barnevernet bryter loven 

enGasJerT: Henning Yven (Frp) reagerer på flere ting i barnevernssaken til porsgrunnskvinnen (til venstre i bildet). Til høyre står kvinnens venninne,                som støtter henne i kampen.   
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må forholde seg til nå. Men det 
er ikke noen tvil om at barne-
vernet har sabotert forsøk på 
samvær i denne saken helt si-
den tingrettens kjennelse i mai 
2016, sier Rødvik. 

Den 15. mai i år sendte hun et 
brev til Porsgrunn kommune, 
hvor hun krever at barnevernet 
iverksetter tiltak for å få til sam-
vær. 

Hun skriver blant annet at 
barnevernstjenesten har et lov-
pålagt ansvar for oppfølging av 
foreldre som har mista omsor-
gen for sine barn.

Rødvik fikk svar fra Pors-
grunn kommune denne uka, og 

barnevernet i Porsgrunn be-
krefter at de har mottatt brevet 
og det opplyses om at det skal 
skrives en ny sak om samvær, 
og at saken blir sendt til Fylkes-
nemnda innen fristen på tre 
måneder. 

– Hvis vi ikke får medhold i 
Fylkesnemnda, kan saken an-
kes videre til tingretten, sier 
Rødvik.

Henning Yven mener dette er 
trenering og ansvarsfraskrivel-
se fra barnevernet i Porsgrunn 
kommune.

– Jeg stusser over at de sen-
der saken til Fylkesnemnda, 
når Fylkesnemnda allerede har 

gjort et vedtak som de må for-
holde seg til, sier Yven. 

Får støtte av psykologer
De to psykologene Einar C. Sal-
vesen og Joar Tranøy mener at 
barnevernets håndtering av 
denne saken mest sannsynlig 
har ført til at barna har utviklet 
Parental Alienation Syndrome 
(PAS), som på norsk heter for-
eldre-fiendtlighetssyndrom 
(FFS), og de har laget en rap-
port om saken. Advokat Rødvik 
har lagt ved denne rapporten i 
brevet til kommunen, og hun 
viser til psykologenes bekym-
ring i saken.

Psykologene Einar C. Salve-
sen og Joar Tranøy skriver at de 
tre og et halvt åra med mange-
len på kontakt mellom kvinnen 
og hennes tre barn, gir fare for 
emosjonelle belastninger og fy-
siologisk stress hos barna.

– Samtidig er det fare for ag-
gressiv atferd, svekket psykolo-
gisk velvære og nedsatt sosial 
fungering. Situasjonen synes å 
ha ført til sterke lojalitetskon-
flikter for de tre N.N. (barna), 
skriver de i rapporten.

Einar C. Salvesen sier til TA at 
han ikke er i tvil om at de tre 
barna til porsgrunnskvinnen 
har utviklet foreldre-fiendtlig-
hetssyndrom. I denne saken 
har ikke mor og barn møttes på 
tre og et halvt år, men Salvesen 
sier at de ofte ser at barn utvi-
kler foreldre-fiendtlighetssyn-
drom også i saker hvor det er 
samvær, siden barna kun får 
møte sine biologiske foreldre 
noen få ganger i året.

– Det ser vi i sak etter sak, at 
barna vender seg mot foreldre-
ne. Barna til N.N. (porsgrunnsk-
vinnen) ville jo hjem i begyn-
nelsen, sier Salvesen.

Psykologspesialist Einar C. 
Salvesen er en kjent kritiker 
mot norsk barnevern, og han 
var med på å starte Kvalitet i 
Barnevern (KiB). Salvesen var 
også en av initiativtakerne til at 
«Bekymringsmelding om bar-
nevernet» ble overlevert til da-
værende barne- og likestillings-
minister Solveig Horne i 2015. 

Bekymringsmeldinga ble støt-
tet av over 258 fagfolk, deriblant 
psykologer, advokater, leger, 
lærere og familieterapeuter. 
Den omtalte bekymringsmel-
dinga startes med følgende set-
ning: «Situasjonen i norsk bar-
nevern er dypt foruroligende.»

ingen kommentar
Barnevernleder i Porsgrunn 
kommune, Hanne Størksen, 
ønsker ikke å kommentere sa-
ken.

– Ut fra hensynet til barnas 
beste så ønsker ikke jeg som 
barnevernleder å kommentere 
enkeltsaker i media. Selv om 
mor har gitt oss fritak fra taus-
hetsplikten, så veier hensynet 
til barna mer, sier Størksen. 

I 2011 kom det en rapport om 
barnevernet i Porsgrunn. For få 
dager siden, i møtet i Kontroll-
utvalget i Porsgrunn tirsdag 11. 
juni, fikk Henning Yven gjen-
nomslag for for følgende ved-
tak, som ble enstemmig ved-
tatt: «Kontrollutvalget rullerer 
plan for forvaltningsrevisjon 
2016–2019 og bestiller siste pro-
sjekt i perioden 2016–2020. 
Kontrollutvalget bestiller pro-
sjektplan på barnevern, fra Te-
lemark kommunerevisjon IKS. 
Kontrollutvalget ønsker en un-
dersøkelse av anbefalingene 
som ble gjort i rapport om bar-
nevernet i Porsgrunn kommu-
ne i 2011. Prosjektplanen øn-
skes levert kontrollutvalget au-
gust-september 2019.» 

Mener barnevernet bryter loven 

enGasJerT: Henning Yven (Frp) reagerer på flere ting i barnevernssaken til porsgrunnskvinnen (til venstre i bildet). Til høyre står kvinnens venninne,                som støtter henne i kampen.   

reTTens kJennelse: Nedre Telemark tingrett bestemte i 
mai 2016 at kvinnen skulle ha fire samvær i året. I fjor reduserte 
Fylkesnemnda dette til to samvær i året. Men kvinnen har ikke truffet 
barna sine siden august 2015.

TaUs: Barnevernleder Hanne Størksen i Porsgrunn kommune ønsker 
ikke å kommentere saken. 
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Orientering om arbeidsforhold ved virksomheten Byutvikling i 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Varden hadde et oppslag 08.08.2019 (se vedlegg) om arbeidsforhold ved virksomheten Byutvikling i 

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets leder har bedt rådmann møte for orientering i saken.  

 

Saksopplysninger: 
Rådmann Per Wold møter for orientering om forholdene rundt oppsigelser, avganger og innblanding i 

saksbehandling ved virksomheten Byutvikling. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak, da orienteringen vil bli gitt i møtet. 

 

Vedlegg:  

Varden 08.08.2019 artikkel – sa opp i protest 
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Orientering om parkeringskort for handikappede i Porsgrunn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Leder av kontrollutvalget har avtale med rådmann om at han møter i kontrollutvalget for å orientere om 

parkeringskort for handikappede.  

 

Saksopplysninger: 
Rådmann Per Wold møter for å orientere om ordningen og saksbehandlingen vedrørende tildeling av 

parkeringskort for handikappede i Porsgrunn kommune. 
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Eventuelt 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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