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Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
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.  

 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 4.februar 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

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.  
 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i revisjonsrapporten 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre  
 
Bakgrunn for saken: 
Ås kommunestyre vedtok 25.10.17 i sak 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Barnverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, følgende: 
 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 
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. 
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at 

a. Saker som bør meldes blir meldt. 
b. Følge opp den lave meldefrekvensen fra barnehagene. 
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. Evalueringen 
bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som iverksettes, fører til 
at målene med tiltakene blir nådd. 

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som bør 
samarbeide. 

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.  

 
Fakta i saken: 
I forvaltningsrevisjon utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS ble Ås kommune anbefalt 
å vurdere følgende tiltak: 

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. 
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at 

a. Saker som bør meldes blir meldt. 
b. Følge opp den lave meldefrekvensen fra barnehagene. 
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c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 
4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. 

Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak 
som iverksettes, fører til at målene med tiltakene blir nådd. 

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som 
bør samarbeide. 

 
Tilbakemelding: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 04.12.18, blir det svart opp under hver av 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten.  Det vises til rådmannens 
tilbakemelding med vedlegg i sin helhet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har redegjort for iverksatte og 
planlagte tiltak i henhold til anbefalingene under pkt. 3-5.  
 
Når det gjelder pkt. 1-2 mener sekretariatet at det ikke gis svar i henhold til 
anbefalingene. Sekretariatet mener at det bør foretas en oppfølging av hvordan 
kommunen sørger for helhetlige tilbud på tvers av enheter som sikrer at barn og foreldre 
får et best mulig tilbud om hjelpetiltak, og hvilke planer som foreligger i forhold til dette. 
Dette anses særlig viktig i forbindelse med omstillingsprosjektet som nå pågår i Ås 
kommune. Det bør kunne redegjøres for hvordan man i omstillingsprosjektet sørger for 
helhetlig tilbud for hjelpetiltak. 
 
Ved en videre oppfølging bør det settes en konkret frist for når tilbakemelding skal gis 
fra rådmannen.   
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
 
Unni Westli  
kontrollsekretær 
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