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Oppfølging av avslutning av tilsyn - ber om siste tilbakemelding
Fylkesmannen viser til endelig tilsynsrapport i forbindelse med landsomfattende tilsyn med Tynset
kommunes arbeid med undersøkelser, datert den 24.06.2020, og etterfølgende korrespondanse i
saken.
Etter tilsynet konkluderte Fylkesmannen med at Tynset kommune manglet et styringssystem som
sikret og kontrollerte at alle undersøkelser ble gjennomført forsvarlig. Risikoen ble dermed for høy
for at barn og familiers behov for hjelp ikke ble fanget opp og/eller at hjelpen ikke var til barnets
beste.
Kommunen ble i den endelige tilsynsrapporten bedt om å gi en tilbakemelding på hvilke tiltak som
skulle settes i verk, hvordan ledelsen skulle følge med på og kontrollere at tiltakene ble iverksatt,
hvordan ledelsen skulle gjennomgå om tiltakene førte til forventet endring, samt når kommunen
forventet at lovbruddene skulle være rettet og hvilke frister som ble satt for å sikre fremdrift.
Fylkesmannen mottok tilbakemelding fra kommunen den 31.08.2020 og den 16.10.2020. I
tilbakemeldingene fremkom det at tjenesten har hatt en gjennomgang av alle maler og prosedyrer
som omhandler undersøkelser. Ifølge tilbakemeldingen ble dette gjennomgått i tjenesten den
15.10.2020. Det er også utarbeidet en sjekkliste for arbeid med mottak av meldinger og
undersøkelse, som gjennomgås hver uke av leder og/eller fagleder.
Det er videre etablert et månedlig møtepunkt mellom fagleder og tjenesteområdeleder der status i
undersøkelsesarbeidet gjennomgås. Sjekklisten er tema i dette møtet. I tillegg går fagleder gjennom
gjennomgangsdokumentet før det går til godkjenning hos leder. Det fremgår videre av tiltaksplanen
at kommunen skal etablere en systematisk plan for arbeid med ROS analyser i
undersøkelsesarbeidet. Tidsfristen for dette tiltaket er satt til 20.12.2020.
Med bakgrunn i kommunens tilbakemelding, anser Fylkesmannen at de angitte tiltakene er
tilstrekkelige til å rette lovbruddet. For å kunne avslutte tilsynet må imidlertid Fylkesmannen kunne
forsikre seg om at tiltakene har hatt ønsket effekt. Vi ber derfor om en kort redegjørelse fra
tjenesteområdeleder for om tiltakene er iverksatt, og om de tiltakene som er iverksatt har hatt
ønsket effekt.
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Vi ber om at dere sender redegjørelsen innen 18. desember 2020.

Med hilsen
Eli Blakstad (e.f.)
velferdsdirektør
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