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Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Leder innledet. 
Kommunalsjef Ellen Benestad orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering.  
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 31.oktober 2019 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering.  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunestyret i Ås traff den 13.02.19 følgende vedtak i Sak 4/19 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon – 

Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert 04.12.18, til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og 2 og melde 

tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder. 
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, de 

krav lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig tilbud på tvers av enheter kan 
sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.  

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.  
 

Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev datert 08.10.2019. Rådmannens 
tilbakemelding følger vedlagt.  
 
Rådmannen har gitt sin tilbakemelding i to deler: 
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, de 

krav lovverket setter til enhetene 
To tiltak er blitt gjennomført.  
- Tjenester til barn, unge og familier (pedagogisk psykologisk senter, forebyggende 

helse, barneverntjenesten, ungdomshusene og bo- og avlastning for barn og unge) 
er blitt samlet under samme virksomhetsområde – «Barn, unge og familier» - med 
en virksomhetsleder. Dette har medført tettere ledelse av enhetene. I virksomhet 
«Barn, unge og familier» jobbes det med å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom 
kommunens lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester og tilbud. Gjennom 
organiseringen vil kommunen oppnå: 

o Å etablere et mottak for alle henvendelser om hjelp/tiltak 
o At virksomheten skal støtte og styrke foreldrenes omsorgsrolle, med 

utgangspunkt i familiens ressurser. 
o At virksomheten skal bistå familier, hvor barn strever med egen fungering.  
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o Etter samtykke fra familien har virksomheten ansvar for å vurdere og foreslå 
virksomhetsovergripende tiltak.  

- Fra 15.09.2019 har man gått bort fra en generalistmodell der alle ansatte har ansvar 
for å følge opp alle saksbehandlingstrinn i en barnevernssak, til en spesialistmodell 
med tre team som er spesialisert innenfor sine områder: team mottak og 
undersøkelse, team tiltak og team fosterhjem og ettervern. I team mottak og 
undersøkelse er det ansatt en mottakskonsulent med mandat til å utvikle og 
vedlikeholde nødvendige samhandlingspunkt med barnehage, skole og 
helsestasjon.  
Videre er det opprettet en prosjektstilling fra 15.08.19 som skal utvikle og drifte tiltak 
som Ås barneverntjeneste er i behov av, både internt i enheten og i samarbeid med 
andre enheter i kommunen.  

 
2. Hvordan helhetlig tilbud på tvers av enheter kan sikre at barn og foreldre får et best 

mulig tilbud om hjelpetiltak.  
Det jobbes for å utvikle en overordnet sektorovergripende barne- og ungdomsplan. 
Effekten av denne planen skal være: 
- Forutsigbart og oversiktlig tjenesteapparat.  
- Forventningsavklaring og medvirkning 
- Effektiv saksbehandlingstid og mer presise og koordinerte tiltak, samt at 

saksbehandlingen og tiltakene oppleves likeverdig.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen gjennom sin tilbakemelding har svart 
opp punktene i kommunestyrets vedtak.  
Den nye organiseringen av arbeidet og tiltakene som er iverksatt har kun vært i 
virksomhet i kort tid. Det vil derfor være nyttig for kontrollutvalget å følge med på hvilken 
effekt tiltakene har fått etter at de har vært i funksjon over noe lengre tid.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 15.10.2019 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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