
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Lene Harila 

 

 

MØTEPROTOKOLL        Arkiv 420.5.4 
 

Dato: 5. aug 2019  Tid  : 1055 – 1350 

Sted: Scandic hotell  Pause: 1150 - 1200  

 

Disse møtte i utvalget 

Staal Nilsen, Anne Flaatten, Jan Kurt Kristiansen, Wenche Randal og Gunn Inger Svane for Ole K. 

Josefsen som har meldt forfall. 

 

Ellers møtte 

Viggo Johannesen fra Vefik IKS til 1320 

Fra sekretariatet møtte Lene Harila  

Nina Grønstad fra HEMIS pr telefon under orienteringssak 1. 

Publikum – under åpent møte 

 

Innkalling 

Innkalling ble sendt ut 15. juli. 

 

Saksliste 

Saksliste og saker ble sendt ut 19. juli.  
 

SAKER TIL BEHANDLING 

 

Orienteringer 

 

1. Orientering fra HEMIS vedrørende pågående 

arbeidsmiljøundersøkelse (unntatt offentligheten jmf off.lvn §13,1). 

2. Organisasjonsanalyse barnevernstjenesten SVK fra Trollfjord 

Consulting (unntatt offentlighet jmf off.lvn. §13,1). 

 

 

Sak nr. Sak 

23/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

24/19 Godkjenning av protokoll fra 3. juli 

25/19 Skifte av revisjonsselskap (Formannskapets vedtak 035/19) 

26/19 Utsatt sak: Rapport fra forvaltningsrevisjon: Personalforvaltning i 

barnevernstjenesten 

25/19 Eventuelt 

 
Sekretariatet ber kontrollutvalget stemme over om Kontrollutvalget skal lukke møtet for orientering 

1- 3 i henhold til kommunelovens § 31, nr 4, jmf kommuneloven § 31, nr 3. 

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under behandling av orienteringssak 1. og 2.  

 

HEMIS orienterte per telefon om pågående arbeidsmiljøundersøkelse ved barnevern i kommunen. 

Denne rapporten er ikke ferdigstilt skriftlig, og dermed ikke levert til kommunen som endelig. 

Rapporten skal foreligge mot slutten august. 
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Orienteringssak nr 2 taes til orientering uten videre merknader. 

 

Møtet ble åpnet for offentligheten klokken 1200 

 

 

Sak 23/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 5. august 2019 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 5. august godkjennes.  

 
 

Sak 24/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 3. juli 2019 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Protokoll fra møte 3. juli 2019 godkjennes. 

 

 

Sak 25/19 SKIFTE AV REVISJONSSELSKAP – FORMANNSKAPETS VEDTAK I SAK 

035/19 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber kommunestyret følge forskrift til kommuneloven for kontrollutvalg, herunder § 

16 om valg av revisor. Dersom kommunestyret ønsker at kommunen skal ha ny revisjon, ber 

kontrollutvalget om et vedtak fra kommunestyret om å iverksette dette, slik at kontrollutvalget kan 

behandle dette i henhold til lov og forskrift. 

 

Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget ber kommunestyret følge forskrift til kommuneloven for kontrollutvalg, herunder § 

16 om valg av revisor. I følge forskrift er dette kun kontrollutvalget som kan vedta.  

 

 

Sak 26/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: PERSONALFORVALTNING I 

BARNEVERNSTJENESTEN  

 

Revisjonen orienterte om rådmannens svar til rapporten og revisjonens synspunkt i forhold til dette.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet av Vest – 

Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten 

til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Sør-Varanger kommune må: 

 «Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte 

forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig etter- og 

videreutdanning 
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 Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, 

herunder: 

- Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes, 

- Dokumenterer behovet for omorganisering 

- Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og 

gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i 

samarbeid med representanter for de ansatte 

- Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget 

- Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer 

- Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig. 

- Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser  

- Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i 

ny organisasjon, og 

- Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av 

arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg. 

 

 Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik 

karakter at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel. 

 Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet 

skal håndteres.  

 Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte. 

 Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV. 

 Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig. 

 

Sør-Varanger kommune må på eget initiativ vurdere om det skal gis oppreisning og erstatning til 

barnevernsleder, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til lovbrudd 

barnevernleder ble utsatt for. 

 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber rådmann 

rapportere til kontrollutvalget om arbeidet.» 

 

Vedtak, enstemmig; 

Kontrollutvalget ser meget alvorlig på opplysninger og på tilstanden i barnevernet som framkommet 

i rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet av Vest – Finnmark 

kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til 

orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Sør-Varanger kommune må: 

 «Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte 

forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig. etter- og 

videreutdanning 

 Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, 

herunder: 

- Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes, 

- Dokumenterer behovet for omorganisering 

- Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og 

gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i 

samarbeid med representanter for de ansatte 

- Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget 

- Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer 

- Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig. 

- Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser  
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- Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i 

ny organisasjon, og 

- Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av 

arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg. 

 

 Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik 

karakter at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel. 

 Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet 

skal håndteres.  

 Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte. 

 Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV. 

 Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig. 

 

Sør-Varanger kommune må på eget initiativ vurdere om det skal gis oppreisning og erstatning til 

barnevernsleder, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til lovbrudd 

barnevernleder ble utsatt for. 

 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber rådmann 

rapportere til kontrollutvalget om arbeidet.» 

 

 

Sak 25/19 EVENTUELT 
 

Neste møte settes til 2. oktober. 

 

 

 

 

 

Staal Nilsen 

Kontrollutvalgsleder 

 

Lene Harila 

sekretariatet 


