
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 03.12.2012,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:20 
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 12/35 – 12/36  
 

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Alf Ulven, leder X   

Berit Edvardsen X   

Tom Sigurd Akre X  Meldt forfall, Stein Aasgaard 

innkalt og møtt. 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud og Anita Rovedal      
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Alf Ulven 

Leder  
Berit Edvardsen Tom Sigurd Akre 

 
 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Aremarks møte 03.12.2012 
 

Sakliste 
 
   

PS 12/35 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenesteutøvelse i barnevernet" i 
Aremark kommune 
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PS 12/35 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenesteutøvelse i 
barnevernet" i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
2. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og rapporten 

oversendes kommunestyret til videre behandling. 
3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter at rapporten er 

ferdigbehandlet i kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i 
barnevernet» i Aremark kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til 
etterretning. 

 
Rakkestad, 26.11.2012 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.12.2012: 

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.12.2012: 

1. Kontrollutvalget konstaterer gjennom denne revisjonen at Aremark Kommune ikke har 
tilfredsstillende kontroll på Tjenesteutøvelse i barnevernet. Manglene er alvorlige og kan i 
verste konsekvens påføre Aremark Kommune betydelige ekstraomkostninger fremover. 
Samtlige anbefalinger må umiddelbart iverksettes og rådmannen må spesielt påse at dette 
følges av ledelsen i Barnevernet. Barnevernet må i så stor grad som mulig forsøke å utbedre de 
historiske manglene som er avdekket i denne rapporten.  

2. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er enige i revisjonens konklusjoner og 
anbefalte tiltak 

3. Kontrollutvalget anbefaler at Revisjonen avgir en rapport innen 30 juni 2013 til 
Kontrollutvalget som oppfølging av Kommunestyrets vedtak av 13 desember 2012 

 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til Kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i Aremark 
Kommune, samt Kontrollutvalgets vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget konstaterer gjennom denne revisjonen at Aremark Kommune ikke har 
tilfredsstillende kontroll på Tjenesteutøvelse i barnevernet. Manglene er alvorlige og kan i 
verste konsekvens påføre Aremark Kommune betydelige ekstraomkostninger fremover. 
Samtlige anbefalinger må umiddelbart iverksettes og rådmannen må spesielt påse at dette 
følges av ledelsen i Barnevernet. Barnevernet må i så stor grad som mulig forsøke å utbedre de 
historiske manglene som er avdekket i denne rapporten 



 
 

2. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er enige i revisjonens konklusjoner og 
anbefalte tiltak 

3. Kontrollutvalget anbefaler at Revisjonen avgir en rapport innen 30 juni 2013 til Kontrollutvalget 
som oppfølging av Kommunestyrets vedtak av 13 desember 2012 

 
i saken til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

PS 12/36 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Rakkestad, 26.11.2012 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.12.2012: 

1. Rolle fordeling. Utvalget drøftet rollefordeling mellom Revisjon, Sekretariat og 
Kontrollutvalg.  

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.12.2012: 

 

 


