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Forord
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Nesodden kommune etter Kommuneloven
av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).
I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon, etter oppdrag fra kontrollutvalget, vurdert
barneverntjenesten med fokus på forebygging, bekymringsmeldinger, hjelpetiltak i hjemmet
og internkontroll. Prosjektet er gjennomført i perioden november 2012-januar 2013.
Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige
ansatte i barneverntjenesten i Nesodden kommune som har bistått revisjonen i forbindelse
med gjennomføringen av undersøkelsen.
Prosjektet er gjennomført under ledelse av forvaltningsrevisor Margrethe Sørum Rønning
med bistand av avdelingsleder for forvaltningsrevisjon Bjørn Tore Nedregård.

Steinar Neby
Revisjonssjef

Bjørn Tore Nedregård
Avdelingsleder
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1 Sammendrag
Berørte områder
Forebygging

Fakta
Kommunen er i gang med et
arbeid med å utforme
samarbeidsrutiner og
koordinering av det
forebyggende arbeidet.

Vurdering
Positivt at kommunen er i
gang med arbeid for å
samordne rutiner og
koordinering av det
forebyggende arbeidet.

SLT -koordinatoren har et
ansvar for å koordinere det
forebyggende arbeidet på
rus- og kriminalitet.

Positivt at kommunen har
organisert enhetene som
jobber opp mot barn i en
virksomhet.

Det er ikke gitt ansvar for
forebygging til en person
eller enhet i kommunen.

Kommunen bør revidere
arbeidsinstruksene til de
personer som jobber opp mot
forebygging i kommunen.

Kommunen har organisert
enheter som jobber opp mot
barn i en virksomhet, BUF
(Barn, unge og familie).
Det er utformet temaplaner i
kommunen som berører
forebygging. Det er ikke
utformet en overgripende
plan for kommunen.
Samarbeid

Bekymringsmeldinger

Kommunen bør sette i gang
et arbeid for å utforme en
overgripende temaplan for
det forebyggende arbeidet i
kommunen.

Kommunen har ikke en
overgripende strategi for det
forebyggende arbeidet i
kommunen.
Barnevernstjenesten har
Det er positivt at
etablert et samarbeid med en barnevernstjenesten har
rekke offentlige aktører. Det rutiner for samarbeid med
er ikke etablert formelle
andre offentlige aktører. Det
avtaler mellom partene, men bør imidlertid vurderes om
det er utformet prosedyrer for det skal etableres et
samarbeidene.
samarbeid med andre parter,
både offentlige og private.
Barnevernstjenesten har
Positivt at
etablert rutiner for mottak og barnevernstjenesten har
behandling av meldinger. De fastlagte rutiner for
fastsatte frister for
behandling av meldinger, og
behandling av meldinger blir holder fastsatte frister for
overholdt.
behandling av meldinger.
NAV har ansvaret for
oppfølging av de enslige
mindreårige flyktningene.
Barneverntjenesten har et
ansvar for denne gruppen
som nedfelt i

Kommunen bør følge opp, og
legge til rette for et tettere
samarbeid mellom
barnevernstjenesten og
offentlige instanser som
sender få, eller ingen
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barnevernsloven.

bekymringsmeldinger.

Bekymringsmeldinger fra
helsestasjonen, PPT, NAV,
tannlegene og fastlegene
fremstår som lavt.
Barnevernstjenesten har
etablert rutiner og systemer
for gjennomføring av
undersøkelsene.

Barnevernstjenesten har gode
rutiner og systemer for
gjennomføring av
undersøkelsene.

Pr. 31.12.2012 var 16,1 % av
undersøkelsene avsluttet
senere enn den lovpålagte
tremånedersfristen.
Det er etablert rutiner for
enkeltvedtak. Det fastsettes
ikke tidspunkt for
iverksettelse av
hjelpetiltaket.

Hjelpetiltak i hjemmet

Barnevernstjenesten har
systemer og rutiner for
gjennomføring av
hjelpetiltak.
Saksbehandlerne har generelt
en god tilgang på
hjelpetiltak.
Medvirkningen fra foreldre
og barn dokumenteres
gjennom møter, og gjennom
undersøkelsesprosessen.

Det er ikke tilfredsstillende
med en høy andel
fristoversittelser. Kommunen
bør sette seg som mål å
redusere dette.
Enkeltvedtakene redegjør på
en god måte de vesentlige
sidene av sakene. Vedtakene
kan imidlertid forbedres med
en fastsetting av tidspunktet
for iverksettelse av
hjelpetiltaket.
Det er positivt at
barnevernstjenesten har
systemer og rutiner for
gjennomføring av
hjelpetiltak, og at de har god
tilgang på hjelpetiltak.
Medvirkningen fra foreldre
og barn dokumenteres
jevnlig.

Kommunen bør legge til rette
for at barnevernstjenesten
oppnår lovkravet om gyldige
Pr. 31.12.2012. hadde 11,7 % tiltaksplaner.
ikke gyldige tiltaksplaner.
Det er satt opp et mål i 2013 Revisjonen er tilfreds med de
om 100% gyldige
rutiner som følges med
tiltaksplaner for barn med
utarbeiding av tiltaksplaner
hjelpetiltak.
og målformuleringer.
Har etablert rutiner for
utarbeiding av tiltaksplaner.
Det var ikke synlig i flere av
sakene revisjonen

Revisjonen anbefaler at
barneverntjenesten innfører
rutiner for en evaluering av
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kontrollerte om det var
foretatt en vurdering av
hovedmål og delmål som
nevnt i tiltaksplanen.

måloppnåelse i tiltaksplanen

Nesodden kommune
beskriver gjennom
kvalitetslosen organisering
og oppgaver. Beskrivelsen
reflekterer ikke
nyorganiseringen av
kommunens virksomheter.

Nesodden kommune har
beskrevet organiseringen og
tjenestens oppgaver på en
måte som i stor grad
sammenfaller med
forskriftens krav, den bør
imidlertid oppdatere
beskrivelsen av kommunens
organisering.

Det er gitt uttrykk for at det
kan være problematisk for
barnevernstjenesten å jobbe i
et åpent kontorlandskap av
hensyn til brukernes
personvern.
Kompetanse

Barnevernstjenesten har
etablert rutiner og systemer
for kompetanseutvikling.

Erfaringsutveksling

Barnevernstjenesten har
rutiner for
erfaringsutveksling på
personalmøter, og på møter
med samarbeidspartnere.
Det er ikke utformet
evalueringsskjema for
brukerne.
Det gjennomføres
brukerundersøkelser annet
hvert år, sist i 2012.
Brukerundersøkelsene har en
lav svarprosent ned mot 21
%. Det er ikke gjennomført
andre typer
erfaringsutveksling med
brukerne. Det er heller ikke
gjennomført
brukerundersøkelse opp mot
andre samarbeidspartnere.

Kommunen bør vurdere en
dialog med
barneverntjenesten angående
ivaretakelse av brukerens
personvern.
Barnevernstjenesten har god
tilgang på kurs og relevante
regelverk som har betydning
for de ansattes faglige
utvikling.
Det er positivt at
barnevernstjenesten har
rutiner for
erfaringsutveksling på møter
mellom saksbehandlerne, og
mellom samarbeidspartnere.
Det bør imidlertid utarbeides
et evalueringsskjema for
brukere av
barnevernstjenesten.
Det er gjennomført
brukerundersøkelser. Det er
imidlertid lave svarprosenter
på undersøkelsene.
Kommunen bør derfor
vurdere andre former for
brukermedvirkning for
brukerne, i tillegg bør det
igangsettes tiltak for
brukermedvirkning som
undersøkelser og
fokusgrupper for
samarbeidspartnere.
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Oversikt risikoområder

Barnevernstjenesten har
utformet en oversikt over
kritiske områder i tjenesten.
Det er ikke tydelig at dette er
en risikoanalyse.

Kommunen bør vurdere å
utforme en risikoanalyse som
på en oversiktlig måte viser
hvilke risikoområder
barnevernstjenesten har, og
hvilke tiltak som må
igangsettes i tilfelle
hendelsen inntreffer.

Tiltak for å sikre at
lovgivning blir etterlevd og
overvåkning av
internkontrollen

Barnevernstjenesten
rapporterer til fylkesmannen
en gang i kvartalet på
lovbestemte frister.

Barnevernstjenesten sørger
for en oversikt over
etterlevelse av lovverket
gjennom rapportering til
fylkesmannen. Dette gir et
grunnlag for å iverksette
tiltak der det vurderes som
nødvendig.

Kommunen har identifisert
avvikssystemet,
gjennomgang av revisjon på
fagmøter og iverksetting av
korrigerende tiltak, som
verktøy for overvåkning av
internkontrollen.

Det anbefales at kommunen
setter i gang tiltak for å sikre
at avvikssystemet skal
fungerer etter hensikten.

Avvikssystemet er ikke på
plass i kvalitetslosen. Det er
en mulighet for å melde
avvik gjennom
avviksskjema.
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2 Bakgrunn og rammer
I kommunestyremøte i Nesodden 21.06.12 jf. sak nr. 14417/12 ble det vedtatt å gjennomføre
en forvaltningsrevisjon hvor kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling om
"barnevernet" som tema for forvaltningsrevisjon i 2012.
Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i
kommuneloven § 77 nr. 4, jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon
kapittel 3.
Prosjektet er i hovedsak gjennomført i perioden november 2012 - januar 2013. På bakgrunn
av kontrollutvalgets behandling 6. mars, etterspurte utvalget ytterligere informasjon om
følgende forhold:
Indikasjoner på om tiltak fra barnevernet virker.
Oversikt over hvordan samtlige bekymringsmeldinger i perioden 2009-2013 er
fremkommet.
En nærmere forklaring av hvordan kommunebarometerets rangering av barnevernet
fremkommer.
En nærmere utdyping av hvordan enslige mindreårige flyktninger blir ivaretatt.
En nærmere klargjøring omkring koordineringen av det forebyggende arbeidet.
Fremfor å formidle disse opplysningene i et eget brev, fant revisjonen at det var mest
hensiktsmessig å innarbeide tilleggsinformasjonen i en ny utgave av rapporten. Revisjonen
mener at endringene ikke er av en slik karakter at det er behov for en ny formell høring hos
rådmannen. Rådmannen har imidlertid vært konsultert og gjort kjent med forholdet.
2.1 Nøkkeltall og kommunebarometeret
Dersom man sammenligner barnevernsutgiftene til Nesodden kommune for 2011, med
kommunegruppe 7 og et utvalg follokommuner, får vi følgende tall:
Nesodden

Netto driftsutgifter til sammen per innbygger,
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten,
Netto driftsutgifter per barn i barnevernet
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin
opprinnelige familie
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor
sin opprinnelige familie

Ås

KG 07

2011

2011

2011

2011

1 003
3 998

1 291
5 526

982
4 141

1 405
5 937

74 412
30,8 %
16,4 %

80 527
29,8 %
11,5 %

80 445
56,7 %
7,6 %

83 318
30,3 %
15,4 %

52,8 %

58,7 %

35,7 %

54,3 %

Dekningsgraden viser hvor stor andel barn i kommunen der barnevernet har gjennomført
undersøkelse, og der undersøkelsen fører til tiltak. Det er videre en oversikt over hvor stor
1

1

Frogn

Nesodden kommune er innplassert i kommunegruppen 7 i KOSTRA
__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 10
NESODDEN KOMMUNE

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

Follo distriktsrevisjon

andel av undersøkelsene som har en behandlingstid på over tre måneder, og hvor mange barn
med tiltak som har en utarbeidet plan. KOSTRA-tallene er fra 2011.
Nesodden

Frogn

Ås

KG 07

3,6 %
41,2 %
36 %

4%
51,3 %
15,4 %

3,5 %
45,9 %
30,6 %

4,2 %
45,3 %
25,9 %

68 %

96 %

76 %

83 %

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år
Andel undersøkelser som fører til tiltak
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre
måneder
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

Kommunebarometeret2
Kommunebarometerets indikator for barnevern for et utvalg follokommuner vises i tabellen
under. Det er angitt karakter (6 er best, 1 er dårligst) og plassering (i parentes) for hver
kommune. Nesodden har en plassering på Kommunebarometeret på 314. plass i 2012 med
2.7, noe som er bedre enn Ås kommune, og dårligere enn Frogn kommune som er plassert på
94. plass med 4.9.

Ås
2012
Barnevern 1.9
(368)

2011
3.2
(284)

2010
4.5
(125)

Frogn
2012
2011
4.9
3.7
(94)
(217)

Nesodden
2010
2012
2011
3.2
2.7
3.5
(268)
(314)
(236)

2010
3.6
(215)

Den samlede rangeringen mellom kommunene fremkommer ved en sammenligning av i alt
108 nøkkeltall som dekker mye av kommunens oppgaver. Alle kommunene rangeres for hvert
nøkkeltall. De 5 prosent beste kommunene får karakteren 6 og de 5 prosent dårligste får
karakteren 1. De øvrige kommunene får karakter ut fra hvor nær de ligger de beste eller de
dårligste. I tillegg har nøkkeltallene ulik vekt. Kommunal rapport advarer mot å sammenligne
med andre kommuner ut fra små marginale forskjeller, men heller rette oppmerksomheten
mot de kommunene som gjør det bra.
For barnevernet, fremkommer rangeringen ut fra følgende nøkkeltall:
Vekt av totalen (%)
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd
20%
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste 4 år
20%
Andel barn med utarbeidet plan
10%
Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste 4 år.
10%
Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
10%
Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år
20%
Innført internkontroll
10%

2

Kommunebarometeret er en undersøkelse foretatt av Kommunal rapport. Det er en sammenligning av landets
kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database,
foreløpige tall for 2011, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og
Kommuneproposisjonen 2012. I all hovedsak er det 2011-tall som er brukt, men i noen tilfeller er det benyttet
2010-tall
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2.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barnevernet og
hjelpetiltak i hjemmet blir fulgt opp, samt belyse hvordan kommunen legger til rette for
forbyggende barnevern.
Problemstillinger
Følgende problemstillinger er belyst i dette prosjektet:
a. Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende barnevernet i kommunen?
Hvordan samarbeider barneverntjenesten med andre offentlige virksomheter?
Hvilke kontrollrutiner er etablert for å sikre at retningslinjene etterleves?
b. Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til
barnevernet?
I hvilken grad melder offentlige virksomheter?
Hvordan etterleves barnevernlovens krav til behandling av meldinger og
gjennomføring av undersøkelsessaker?
Hvordan blir de enslige mindreårige flyktningene fulgt opp av kommunen?
c. Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp?
Hvilke hjelpetiltak er i bruk?
Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med lov og regelverk?
d. Har kommunen implementert et system for internkontroll i barneverntjenesten i
henhold til forskrift?
Revisjonskriteriene i dette prosjektet er i hovedsak utledet fra barnevernloven. Kriteriene er
angitt under hver problemsstilling, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.
2.3 Avgrensninger og presiseringer
Slik revisjonen har oppfattet kontrollutvalgets vedtak, skal hovedfokus for undersøkelsen
rettes mot bekymringsmeldinger og hjelpetiltak. Revisjonen har ikke vurdert valg eller
innholdet av tiltak som barnevernet har satt i verk ovenfor barn og foreldre.
Problemstillingen som gjelder det forebyggende barnevern blir belyst, men revisjonen har
ikke lagt opp til en omfattende undersøkelse som involverer de aktører som har et ansvar for
dette i kommunen.
Det er uttrykt et ønske fra kontrollutvalget om at revisjonen bør belyse virkningen av
barnevernets tiltak. Vi har undersøkt denne muligheten, men vi har fått informasjon fra
barnevernstjenesten at det er ikke mulig å få informasjon fra for eksempel skole eller
barnehage om virkningen av tiltak for det enkelte barn. Dette av hensyn til personvern, og at
skole og barnehage i enkelttilfeller ikke er orientert om tiltak på grunnlag av manglende
samtykke fra barnets foreldre. En analyse av barnevernets tiltak rettet mot barn vil også by på
en rekke metodiske utfordringer. Sakene er ofte sammensatte, og det kan være mange forhold
som påvirker barnets hverdag. Det vil derfor være vanskelig å isolere virkningen av
hjelpetiltaket.
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Revisjonen kan på bakgrunn av dette ikke vurdere virkninger av et hjelpetiltak for det enkelte
barn. Undersøkelsen vurderer imidlertid hvilket system barneverntjenesten har for evaluering
av tiltakene i tiltaksperioden, og om det er lagt opp til brukerevaluering gjennom f.eks.
brukerundersøkelser. Dette kan vise om barneverntjenesten har et godt grunnlag for en
evaluering av de hjelpetiltak som barnet har fått tildelt, og et grunnlag for forbedring av
barneverntjenesten generelt.
Som en del av tilleggsundersøkelsen, har revisjonen forsøkt å frembringe mer skjønnsmessige
vurderinger og erfaringer for å belyse temaet. Vi har innhentet barnevernleders vurderinger av
dette. I tillegg har vi gjennomført en nettbasert undersøkelse (Questback) blant rektorene i
grunnskolen og styrerne i de kommunale barnehagene, til sammen 18 stykker. Vi mottok 14
tibakemeldinger, som gir en svarprosent på 78%
2.4 Metode og kvalitetssikring
Ifølge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i
henhold til god kommunal revisjonsskikk, og etablerte og anerkjente standarder på området.
Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Metode er nærmere omtalt i vedlegg 3 til rapporten.
2.5 Høring
Rapporten ble sendt på høring den 24.01.2013. Rådmannen har vært konsultert ifm. den
tilleggsinformasjonen som er tatt inn etter første behandling i kontrollutvalget.
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3 Forebygging
Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende barnevernet i kommunen?
Hvordan samarbeider barneverntjenesten med andre offentlige
virksomheter?
Hvilke kontrollrutiner er etablert for å sikre at retningslinjene etterleves?

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Det forebyggende arbeidet bør forankres i kommunens overordnede planverk, og
kommunen bør ha helhetlig tilnærming til det forebyggende arbeidet i planverket.
Kommunen bør definere og avklare roller, ansvar og oppgaver i det forebyggende og
tverrfaglige arbeidet. Kommunen bør utarbeide skriftlige samarbeidsrutiner.
Kommunen bør gi barnevernstjenesten eller en annen enhet ansvar for å koordinere og
være pådriver for det forebyggende arbeidet.
3.1 Hva er forebygging?
Forebygging er ifølge rundskrivet forebyggende innsats for barn og unge, alt fra det som
gjøres for å skape gode og trygge lokalsamfunn, til innsats som spesielt retter seg mot å
begrense, stanse eller snu en negativ utvikling.
Generelt forebyggende arbeid kalles ofte
primærforebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle
barn og unge, og skal hindre at problemer eller negativ
utvikling oppstår. Med sekundærforebygging menes
innsats som retter seg mot grupper av barn og unge hvor
det finnes høy risiko for at vansker kan oppstå, eller hvor
det er tendenser til slike vansker. Tertiærforebygging er
innsats som forsøker å hindre, snu eller begrense
konsekvensene av et etablert problem, eller en negativ
utvikling som har oppstått. Tertiærforebyggende tiltak
retter seg mot grupper, eller individer med tydelige
identifiserte problemer. Målet vil ofte være å begrense,
stabilisere eller motvirke forverring av situasjonen.
3.2 Faktabeskrivelse
Nesodden kommune har ifølge handlingsplanen følgende målsetninger innenfor
innsatsområde helhetlig tjenesteområde:
Mål for innsatsområde som berører forebygging:
Kommunale tjenester skal gi befolkningen minst like godt eller bedre tilbud enn dagens
tilbud
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Samarbeid internt, interkommunalt, med spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor
Brukermedvirkning og dialog
Forebyggende arbeid i barnehager og skole skal styrkes.
I handlingsplanen er det utformet en oversikt over kommunens planer på en rekke områder, og
hvilke planer som skal utformes i planperioden. Det er ikke synlig utfra handlingsplanen om
kommunen har en overordnet plan for det forebyggende arbeidet i kommunen, eller planlegger en
plan for dette arbeidet i fremtiden. Planarbeidet har ifølge virksomhetsleder ligget nede, men er
nå i ferd med å komme på bordet, med utgangspunkt i en nylig vedtatt Ruspolitisk
handlingsplan.

Ifølge virksomhetsleder for Barn, unge og familie foregår det forebyggende arbeidet på
mange plan, og på mange arenaer i kommunen, både i hjem, skole og på fritidsarenaer. Det er
ikke en virksomhet, eller person som har ansvaret for å koordinere det forebyggende
arbeidet.3 Arbeidet rettet mot barn og unge, ligger nå under Kommunalsjef for skole,
barnehage og oppvekst. Noe ligger også under Kommunalsjef for kultur, næring og fritid.
I virksomheten Barn, unge og familie arbeider de med å få på plass samarbeidsrutiner og
koordinering av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge innen fysisk og psykisk
helse, spesialundervisning og barnevern. Virksomheten har også en SLT4-koordinator som
skal koordinere de rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene på alle arenaer der ungdom
ferdes.
SLT-koordinatoren i kommunen har en arbeidsinstruks vedrørende det forebyggende arbeidet,
med ansvaret for å koordinere forebyggende arbeid i hele kommunen innen rus og
kriminalitet. Arbeidsinstruksen er imidlertid ikke ferdigbehandlet. Det er ikke opplyst at det er
andre personer i kommunen som har det forebyggende arbeidet som en del av sin
arbeidsinstruks.
Ansvar for forebyggende arbeid ligger i nesten alle virksomheter, og det er ifølge
virksomhetsleder nærmest umulig å anslå ressursbruk. Det er ifølge virksomhetsleder
Rådmannen som derfor har ansvaret for det forebyggende arbeidet i kommunen.
Nesodden kommune omorganiserte virksomhetene som berører barn og unge i 2012.
Barnevern, SLT, PPT5, helsestasjonen, ergoterapi, fysioterapi, PHBU6 er organisert i
virksomheten Barn, unge og familie.
Bakgrunnen for omorganiseringen, og hvorfor barnevern er organisert slik det er i dag tar
utgangspunktet i en visjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som viser til
at god samordning av tjenester rettet mot barn og unge, og deres familier, er en forutsetning
for å sikre et inkluderende oppvekstmiljø. Departementet mener derfor at alle som har et
ansvar knyttet til barn og unge må jobbe målrettet og i fellesskap.

3

Rådmannen presiserer i sitt høringsbrev at Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst er ansvarlig for det
forebyggende arbeidet i kommunen. Revisjonen legger derfor dette til grunn ved fremleggelse av den justerte
rapporten.
4
Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
5
Pedagogisk- psykologisk tjeneste
6
skolehelsetjenesten og psykisk helse for barn og unge (PHBU)
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3.3 Vurdering
Revisjonen ser positivt på at virksomheten Barn, unge og familie er i gang med et arbeid med
å få på plass samarbeidsrutiner og koordinering av det forebyggende arbeidet rettet mot barn
og unge innen fysisk og psykisk helse, spesialundervisning og barnevern. Virksomheten har
videre en SLT-koordinator som skal koordinere de rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltakene på alle de arenaer der ungdom ferdes. Rundskrivet om forebyggende innsats overfor
barn og unge viser til at en sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Det skal legges stor vekt på å etablere systemer, rutiner
og modeller for samarbeid og samordning. Revisjonen bemerker at kommunen på bakgrunn
av rundskrivets vurderinger bør prioritere arbeidet med å få på plass samarbeidsrutiner.
SLT- koordinatoren har en arbeidsinstruks som ikke er vedtatt, men som omhandler
forebygging. Det er imidlertid flere personer i kommunen som har et ansvar for forebyggende
tiltak i kommunen. Revisjonen mener at kommunen derfor bør revidere arbeidsinstruksene til
de ansvarshavende innenfor forebygging i kommunen.
Det er positivt at det er utformet planer i kommunen som på det aktuelle temaet (rus) berører
forebygging. Veilederen for forebygging viser imidlertid til at kommunen bør tilstrebe, og
utforme en plan for forebygging som er overgripende i kommunen. Revisjonen anbefaler
derfor at kommunen setter i gang et arbeid for å utforme en plan for det forebyggende
arbeidet i kommunen.
Kommunen har fra 2012 omorganisert en rekke virksomheter. Revisjonen mener at det er
positivt at kommunen har organisert virksomheter som jobber opp mot barn i samme
virksomhet. Dette kan gjøre det enklere å jobbe i fellesskap opp mot forebyggende
målsetninger og tiltak.
Oppsummert vurderer revisjonen det slik at kommunen ikke har en overgripende strategi for
det forebyggende arbeidet i kommunen. Revisjonen mener derfor at kommunen bør vurdere
de ovennevnte anbefalingene for å lykkes med forebygging, som nevnt i rundskrivet fra
Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet.
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4

Meldinger til barnevernet
Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet?
Hvordan samarbeider barneverntjenesten med offentlige virksomheter?
I hvilken grad melder offentlige virksomheter?
Hvordan etterleves barnevernlovens krav til behandling av meldinger og
gjennomføring av undersøkelsessaker?
Hvordan blir de enslige mindreårige flyktningene fulgt opp av kommunen?

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Barneverntjenesten skal samarbeide
med andre offentlige virksomheter slik at disse
er kjent med sin plikt til å melde fra til
barneverntjenesten om mulig omsorgssvikt og
atferdsproblemer.
Barneverntjenesten skal snarest og
senest innen en uke gjennomgå innkomne
meldinger og vurdere om de skal følges opp
med undersøkelse.
En undersøkelsessak skal
gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eller innen seks måneder hvis
særlige grunner tilsier det. Innen denne tiden skal det foreligge konklusjon med
henleggelse eller tiltak. Eventuelle tiltak skal være formalisert i enkeltvedtak.
4.1 Faktabeskrivelse
4.1.1 Samarbeid med andre virksomheter
Barnevernstjenesten har ikke inngått formelle avtaler om samarbeid med andre offentlige
instanser. Det er utformet prosedyrer for samarbeid med flere enheter i kommunen og
fylkeskommunen:
Barnevern - flerfaglige team/utvidet helseteam
Barnevernets formål med prosedyren er å være tilgjengelig for skolene, og en drøftingspartner
i saker som skolene jobber med. Ansatte på skolen, helsesøster, PPT, PHBU og barnevernet
deltar i de flerfaglige teamene to ganger i året, samt på ett personalmøte en gang per år. Alle
saker som drøftes på møtene skal være anonymiserte. Unntaket er hvis skolen har innhentet
samtykke fra foreldre/ungdom.

Barnevern - SLT
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Barnevernets formål med prosedyren er å få kunnskap og kompetanse om oppvekstsvilkår for
barn/unge. SLT- koordinator, politi, fagsjef barnevern, fagsjef forebyggende helse, barn og
unge, fagsjef ppt og førskoleteam, ungdomskonsulent og ruskonsulenten deltar på møtene to
ganger i halvåret. Hensikten er å koordinere innsats mot beskrevne utfordringer i barn og
ungdoms oppvekstmiljø. På møtene utveksles det informasjon samt utarbeides planer og
tiltak.
Barnevern - andre barnevernstjenester i Follokommunene
Formålet med møtene er å utveksle informasjon mellom enhetene. Deltakerne på møtene er
barnevernstjenesten fra alle Follokommunene. Det er barnevernlederen i den kommunen hvor
møtet holdes som har ansvaret for å innkalle til møtet. Møtestedet går på rundgang i
kommunene. Møtet finner sted annenhver måned. Målsetningen er å drøfte problemstillinger
knyttet til barnevernfaglige spørsmål, lovendringer, politiske forankringer,
personal/arbeidssituasjonen i barnevernstjenesten osv.
Barnevern - barnehager
Barnevernets formål med møtene er å utveksle informasjon, bli kjent og eventuelt drøfte
anonyme saker. Det er et felles ansvar for barnehagestyrere og saksbehandlere i
barnevernstjenesten å innkalle til møtet som er en gang per år. Saksbehandlerne i barnevernet
er fordelt på barnehagesoner og skal delta på møter i barnehagen.
Barnevern - BUF
BUF er en forkortelse for Barn, unge og familie. Prosedyren forteller om rutine for samarbeid
mellom fagområdene innenfor Buf hvor formålet er tverrfaglig samarbeid. Fagområdene er:
PHBU, PPT/førskoleteam, Fysio Ergo for barn og SLT. Formålet ifølge prosedyren
tverrfaglig arbeid. De skal gjøre hverandre kjent med hverandres ansvarsområder, lovverk og
arbeidsmåter. Det skal være en møteplass for å bli bedre kjent med de ulike som jobber i
tjenestene. Det skal også senke terskelen for anonyme drøftinger/ innsending av meldinger.
Barnevern - Fagteam/Bufetat
Formålet med prosedyren er at fagteamet og barnevernstjenesten samarbeider og har
informasjonsutveksling. Det er leder for Bufetat/fagteamet Ski og fagsjef for barnevernet som
sammen har ansvaret for prosedyren. Samarbeidet med fagteamet kan foregå på ulike måter:
Samarbeid i aktive saker der barnevernet søker bistand fra fagteamet
Dialogmøte med leder av fagteamet og en saksbehandler, og evt. andre to ganger i året
Saksdrøfting med fagteamet ved behov.
Barnevern - Oppfølgingstjenesten
Ifølge prosedyren er formålet å fange opp/gi tilbud til de ungdommene som har falt ut av
vanlig videregående skole. Det er oppfølgingstjenesten som har ansvaret for møtene.
Fagsjefen for barnevern deltar på møtene og de som i tillegg blir innkalt er rådgiverne fra alle
ungdomsskolene og fra videregående skole, SLT- koordinator, ungdomskontakten,
helsesøster, OT- koordinator, NAV o.a.
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Barnevern - Samarbeidsmøte mellom kommunen v/ PPT, helsestasjon, kommunelegen,
psykisk helsetjeneste for barn og unge/voksne samt NAV, Bufetat7 og BUP8
Prosedyrens formål er en informasjonsutveksling mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Møtedeltakerne skal diskutere hvordan man på best mulig måte kan
koordinere og sikre kvalitet i tjenester til risikoutsatte barn og unge. BUP og kommunen
veksler mellom å ha ansvar som møteleder og referent. Møtene avholdes annenhver gang i
kommunens møterom og BUP Follo sine lokaler. Agendaen på møtene er saker fra BUP,
saker fra kommunen, fordeling av ansvar til neste møte og avtale neste møte.
Barnevern- Team for kompliserte og sammensatte saker
Team for kompliserte og sammensatte saker er et samarbeidsorgan for samhandling rundt
barn og unge i enkeltsaker, uavhengig av diagnose og problemsstilling. Teamet er et
drøftings- og beslutningsorgan for faginstansene. Det er ikke anledning for privatpersoner og
pårørende å legge frem saker for teamet. Teamets arbeid skal utføres på en slik måte at det er
en del av kommunens system for individuell plan.
Det er fagsjef for barnevernstjenesten som har ansvaret for å kalle inn til møtene. Møtene
arrangeres hver sjette uke dersom det er saker, og de som blir omfattet er ulike hjelpeinstanser
i kommune og stat. Teamet har faste medlemmer: Leder for tildelingsteamet, fagsjef
PPT/førskoleteam, fagsjef forebyggende helse for barn og unge, teamleder for BUP,
representant fra Bufetat/fagteam Ski og kommuneoverlegen. De faste medlemmene har
møteplikt. Det kan innkalles andre seksjonsledere fra f.eks. NAV når dette er nødvendig.
Fagsjef for barnevern har ansvar for agendaen og referat. Referatene skal dokumentere den
samhandling som har skjedd.
Teamets mandat er:
Behandle navngitte saker
Beslutte hvilke instanser som skal arbeide med saken
Beslutte hvilke tjenestetilbud som skal gis til barnet/ungdommen
Sikre gode overganger mellom seksjoner og forvaltningsnivåer
Definere behov for ansvarsgrupper/individuell plan
Teamet har to målsetninger:
Skal sikre at det skjer et formalisert samarbeid internt i kommunen, og mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten i enkeltsaker.
Samarbeidet skal sikre at risikoutsatte barn og unge får et helhetlig og samordnet
tilbud fra det kommunale hjelpeapparatet og evt. spesialisthelsetjenesten, og at
overgangsfaser sikres.
Saker meldes inn til teamet senest en uke før møte. Saksmelder har ansvar for å innhente
samtykke fra familien, og gi familien en tilbakemelding på hva som er besluttet i møtet.
7

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten
(Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
8
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
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Teamdeltakerne skal på sin side journalføre det som er relevant for saken i deres
saksbehandlingssystem.
4.1.2

Bekymringsmeldinger

Barnverntjenesten opplyser om at antall meldinger ligger på ca 170 i året. Meldinger som er
registrert som andre (eller senere) melder i en sak, registreres som en opplysning i saken. Kun
første melder registreres som meldingsinstans i statistikken.
Tabellen under viser også registreringer for 2012 som ikke var tilgjengelig da første versjon
av revisjonsrapporten ble utarbeidet. Enkelte mindre avvik må tilskrives at oppstillingen er
gjort manuelt, og representerer ingen endring av det generelle bildet.
De fleste bekymringsmeldinger kom i 2012 fra foreldrene (18 prosent). Politiet og skole sto
for ca 10 prosent, mens lege/sykehus og barnevernvakten sto for ca 7,5 prosent av meldingene
i 2012. Antall meldinger fra foreldrene viste en nedgang i 2011 men gikk opp igjen i 2012.
Det er også store variasjoner i meldingsfrekvensen fra lege/sykehus fra 2009-2012. I 2010 var
10 prosent av meldingene fra sykehus/lege, mens det var 5 prosent av meldingene i 2011.
Antall meldinger fra skole hadde også en økning fra 2011 til 2012. Skole og barnehage sto for
henholdsvis 10 og 6 prosent av antall meldinger i 2012. NAV, sosialtjenesten har økt antall
meldinger i perioden 2009-2012.
Barneverntjenesten vurderer at antall meldinger fra skole og barnehage for å være for lavt.
Det blir også bemerket fra barneverntjenestens side at fastlegene og tannlegene sjelden eller
aldri sender en bekymringsmelding til barnevernet.
Revisjonen bemerker at PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) ikke har sendt inn
bekymringsmeldinger fra 2009-2012. Antall meldinger fra Helsestasjonen er også lavt.

HVEM MELDER?
MOR/FAR FORESATTE

2009 2010 2011 2012
29
25
17
31

BARNET SELV

1

1

1

1

FAMILIE FOR ØVRIG

0

2

1

7

NABOER

3

4

6

9

POLITI

17

26

18

16

LEGE/SYKEHUS

2

16

8

13

PSYKISK HELSEVERN, BARN/UNGE/VOKSNE

5

6

8

5

PPT

0

0

0

0

HELSESTASJON/SKOLE-HELSETJENESTEN

7

2

8

6

SKOLE

10

13

13

17

BARNEHAGE

2

6

12

10
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KRISESENTER

3

3

2

BARNEVERNVAKT

18

11

14

13

SOSIALKONTOR-TJENESTEN

1

2

7

9

UTEKONTAKT

2

1

0

0

ANDRE OFF. INSTANSER

2

9

9

6

ANDRE

17

16

20

16

USPESIFISERT

20

11

22

12

TOTAL

139

151

167

173

ADFERDSAVVIK HOS BARNET

22

27

27

24

OMSORGSSVIKT/MISHANDLING

39

41

60

59

FORHOLDENE I HJEMMET/SÆRLIGE BEHOV

60

73

93

73

ANNET

19

32

27

28

INNHOLDET I MELDINGEN

Tabellen overfor viser at de fleste meldingene går på bekymring for forholdene i hjemmet
eller barnets særlige behov. Det er registrert en økning av denne typen meldinger fra 20092011. Det er også registrert en økning av meldinger om omsorgssvikt/mishandling.
Barneverntjenesten opplyser om på intervju at meldinger om vold har økt de siste årene, og
dette er saker som er svært krevende for de ansatte i barnevernstjenesten. Barneverntjenesten
har ikke jobbet spesielt opp mot helsevesenet i forhold til at slike saker må meldes, ut over de
vanlige samarbeidsmøtene tjenestene har.
4.1.3 Håndtering av bekymringsmeldinger
Bekymringsmeldinger blir normalt mottatt av fagleder. Hun presenterer disse på første
fagmøte, og beslutter deretter om saken skal henlegges eller undersøkes. Fagmøte
gjennomføres en gang pr. uke. Barnevernleder sender brev til melder om beslutningen, og
fordeler saken til saksbehandler hvis den skal undersøkes. Det ble opplyst at svært få
meldinger blir henlagt. Når dette skjer, er det etter intern diskusjon for å kvalitetssikre
beslutningen. Barneverntjenesten fremholder også at behandlingsfristen på 1 uke blir
overholdt.
Prosedyrer som beskriver mottak av melding og meldingsavklaring er tatt inn i kvalitetslosen
for Nesodden kommune.
Når det gjelder håndtering av bekymringsmeldinger for enslige mindreårige flyktninger
fremholder fagleder at de følger lovens krav for behandling av meldinger. Det er ikke
barnevernet som har ansvaret for omsorgssentrene og den daglige oppfølgningen av de
enslige mindreårige flyktningene. Dette ansvaret ligger hos NAV i kommunen.
Kommunen har i 2012 hatt tre bofellesskap for mindreårige flyktninger:
5 mindreårige flyktninger i Labråteveien 26
5 mindreårige flyktninger i Tømmerbakkeveien 59
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2 mindreårige flyktninger i Tangen bofellesskap.
Det er NAV Nesodden, Integreringsavdelingen som har bygget opp og drifter de tre
bofellesskapene i Nesodden kommune. Integreringsavdelingen utreder og barnevernet lager
vedtak om frivillig plassering i et av bofellesskapene i kommunen.
Barnevernet har ikke ansvar for bofellesskapene, og har heller ikke hatt noen ekstra ressurser
for å håndtere denne gruppen. Ingen av beboerne har tiltak fra barnevernet , men det er
etablert forsterket bemanning rundt en av beboerne i regi av NAV.
Kommunen har en bemanning på til sammen 26 årsverk knyttet til oppfølgingen av
flyktningene.
De ansatte har forskjellige utdanningsbakgrunn, blant annet sosionom, barnevernspedagog,
spesialpedagog, fagbrev innen barne- og ungdomsarbeider og personer uten sosialfaglig
bakgrunn.
Nesodden kommune mottar tilskudd fra Husbanken ved kjøp av bolig og BUFetat refunderer
kommunale utgifter til barnevernstiltak. Kommunen har en månedlig egenandel på kr 15 043,pr enslig mindreårig som dekkes opp av integreringstilskudd som gis fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet. Det er barneverntjenesten i Nesodden kommune som har det formelle
ansvaret for å søke om refusjon fra BUFetat.
Kommunens refusjonskrav til BUFetat for 2012 er på vel 19,7 mill kr. Follo distriktsrevisjon
attesterer på refusjonskravet i en egen særattestasjon.
Målet med bofellesskapene er å sikre et godt bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige
flyktninger i Nesodden kommune. Ungdommene skal forberedes til et selvstendig liv som
voksne. Det er et mål at ungdommene integreres i det lokale samfunnet. Den primære
oppgaven er å skape gode oppvekstvilkår og utvikle en mestringsevne for ungdommene.
Målsettingene for arbeidet med den enkelte ungdom er individuelle og tilpasses den aktuelle
situasjonen ungdommene befinner seg i og de behovene de selv har.
Overordnede målsettinger:
 Bosette enslige mindreårige flyktninger i tråd med politiske vedtak i kommunen
 Gi et omsorgstilbud som ivaretar behovet for omsorg, trygghet, kontinuitet og mulighet
for utvikling
 Hjelpe ungdommene med å utvikle mestringsevne
 Bidra til at ungdommene skaper et sosialt nettverk og blir integrert i lokalmiljøet
 Legge til rette for at ungdommene gjennomfører grunnutdanning og
videreutdanning/yrkesfag.
NAV fremholder at overfor besøkende politikere, har beboerne gitt uttrykk å være godt
fornøyd med bosituasjonen og opplæringstilbudet. Flere av ungdommene har gått på
Bakkeløkka og gjennom dette blitt kjent med ungdom i lokalmiljøet. Flere har påbegynt
yrkesfag på videregående skole i distriktet, mens en går på allmennfaglinja på Nesodden
videregående skole. To av ungdommene har flyttet ut av bofellesskapet og bor sammen i en
leilighet i kommunen. De kommer ofte på besøk i bofellesskapet og fungerer som gode
rollemodeller for de andre ungdommene.
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Oversikt over bekymringsmeldinger fremgår av barneverntjenestens halvårlige rapport til
Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2011-2012:
Rapporteringsdato
Nesodden
Antall gjennomgåtte meldinger

30.06.11

31.12.11

30.06.12

31.12.12

97

75

67

101

Antall henlagte meldinger
Antall henlagte meldinger i %
Antall fristoversittelser
Antall fristoversittelser i %

14
14,4 %
0
0

10
13,3 %
2
2,67 %

13
19,4 %
0
0

21
20,8 %
0
0

Oversikten viser at det ble behandlet 168 bekymringsmeldinger i 2012, og 172
bekymringsmeldinger i 2011. Det var to fristoversittelser i siste halvåret av 2011. Antall
henlagte meldinger har økt noe fra 2011 til 2012, fra 13,3 prosent til 20,8 prosent henlagte
meldinger.
Revisjonen har foretatt et tilfeldig utplukk av 17 saker i 2011 og 2012. Ingen av disse hadde
oversittet fristene for behandling av bekymringsmeldinger. Behandlingstiden varierte fra 1 til
7 dager. Barnevernstjenesten har i disse sakene også hatt rutine for å gi tilbakemelding til
melder.
4.1.4

Undersøkelsessaker

Det er utformet en prosedyrebeskrivelse for gjennomføring av en undersøkelse. Ifølge
prosedyren er formålet med å gjennomføre en barnevernsundersøkelse å kartlegge situasjonen
som barnet/ungdommen lever i, og vurdere eventuelle tiltak. Undersøkelsessaken anses som
påbegynt når første kontakt med foreldre, barn, instanser (som ikke er ledd i
meldingsavklaringen) er tatt i saken. Prosedyren beskriver blant annet disse aktivitetene som
skal være gjennomført i forbindelse med en undersøkelse:
Offentlig melder skal få en tilbakemelding på om undersøkelse er iverksatt eller ikke
Partene har krav på informasjon om beslutningen og hvilke rettigheter de har
Fagsjef har ansvar for å fordele saker, og det bør være minst to saksbehandlere på hver
undersøkelse
Det bør utarbeides en undersøkelsesplan
Det skal innhentes informasjon om barnets omsorgssituasjon
Det skal gjennomføres minst ett møte med barnet
Det skal innhentes samtykke for informasjonsinnhenting, og det bør gis kontinuerlig
informasjon til familien om sakens utvikling
Ved utvidet undersøkelsestid skal beslutningen begrunnes skriftlig
Det skal skrives en sluttrapport når undersøkelsen er ferdig, og det skal fattes et vedtak
når undersøkelsen konkluderer med tiltak
Særlig tiltak iverksettes dersom saken omhandler et ufødt barn, eller der det er
mistanke om seksuelle overgrep, fysisk mishandling eller andre straffbare forhold.
En undersøkelse kan resultere i:
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a) Iverksettelse av tiltak. Undersøkelsessaken avsluttes ved at det fattes vedtak om tiltak.
Det skal utarbeides en undersøkelsesrapport som skal være en del av beskrivelsen i
vedtaket om tiltak, og utarbeides tiltaksplan. Vedtak og tiltaksplan skal utarbeides
samtidig. Vedtak sendes ut til partene og gjennomgås på siste samtale.
b) Henleggelse av undersøkelsen. Det utarbeides en undersøkelsesrapport med vurdering
og konklusjon. Dersom undersøkelse henlegges fordi foreldrene ikke ønsker
hjelpetiltak og barneverntjenesten er bekymret for barnets omsorgssituasjon, skal det
vurderes om saken skal fremmes for fylkesnemnda. Dersom det vurderes at
hjemmelen for dette ikke er til stede, kan undersøkelsen henlegges med beslutning om
å vurdere å iverksette ny undersøkelse om 6 måneder.
Hovedregelen er at det skal være to saksbehandlere i alle undersøkelsessaker. Innen tre uker
etter at undersøkelsessaken er avsluttet, skal det sendes tilbakemelding til offentlig melder
hvor det opplyses om at undersøkelsessaken er avsluttet og om det er konkludert med
henleggelse eller iverksetting av tiltak. Etter en konkret vurdering i den enkelte sak kan
melder også opplyses om hvilke tiltak som er besluttet iverksatt forutsatt at det foreligger et
samtykke fra parten. Vurderingen skal tas på bakgrunn av om dette er nødvendig for at melder
skal kunne utføre sine oppgaver.
Revisjonen er informert om at det ikke er utarbeidet sjekklister eller mal for
undersøkelsesplaner. Fagleder ønsker imidlertid å utarbeide rutiner eller maler for
undersøkelser.
Barneverntjenesten opplyser at Nesodden kommune har hatt problemer med å overholde
fristen på 3 måneder for å gjennomføre undersøkelser. I 2011 var det frem til juni 40 prosent
fristoversittelser. Dette tilskrives mangel på personell i forhold til saksmengden, og at de har
hatt en økning av saker som krever særlige tiltak som voldssaker.
Oversikt over behandlingen av undersøkelsessaker fremgår av barneverntjenestens halvårlige
rapport til Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2011 og 2012:

Rapporteringsdato
Nesodden
Antall nye undersøkelser

30.06.11

31.12.11

30.06.12

31.12.12

83

65

54

80

Antall avsluttede undersøkelser
Antall henlagte undersøkelser
Antall henlagte undersøkelser i %
av avsluttede saker
Antall fristoversittelser
Antall fristoversittelser i % av
avsluttede saker

60
37
61,7 %

85
53
62,4 %

54
30
55,6 %

62
28
45,2 %

24
40 %

22
25,9 %

7
13 %

10
16,1 %

Oversikten viser at kommunen har innrapportert 62 undersøkelsessaker som ble avsluttet per
desember 2012, 16,1 % av disse ble avsluttet etter fristen. Det har vært en nedgang i antall
henlagte undersøkelser fra 61,7 % per 30.06.11 til 45,2 % per 31.12.12.
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Med undersøkelsestid regnes tiden fra det tidspunkt bekymringsmeldingen er gjennomgått til
det foreligger et vedtak i saken. Den totale fristen for gjennomgang av melding og
gjennomføring av undersøkelse, blir etter dette 1 uke + 3 mnd fra mottak av meldingen.
Revisjonen har foretatt et tilfeldig utplukk at 17 saker i 2011 og 2012. Det var for oss ikke
tydelig når undersøkelsene var avsluttet. Enkelte saker hadde en undersøkelsesrapport som
markerte slutten på undersøkelsen, mens andre saker hadde vedtak eller tiltaksplan som
markerte slutten på undersøkelsen. Det fremsto etter revisjonens vurdering som noe tilfeldig
om det ble gitt en tilbakemelding til melder etter gjennomført undersøkelse.
I vedtakene fremsto vurderinger og konklusjoner som godt begrunnet i forhold til tiltaket og
undersøkelsen som er gjennomgått. Det var også vist til hvilke regler vedtaket bygger på.
Det var derimot ikke alle vedtak som hadde et tidsperspektiv på tiltakene, eller når tiltaket
skal iverksettes. Det fremsto heller ikke som tydelig at alle har fått informasjon og veiledning
om klageretten. Det var i mange saker vist til et vedlegg til vedtaket om klagerett, uten at
vedlegget var i saksmappen. Revisjonen er informert om at vedlegget blir sendt ut, men ligger
ikke i mappen fordi det er plassbesparende.
4.2 Vurderinger
Revisjonen finner det godtgjort at barneverntjenesten i Nesodden har etablert et samarbeid
med andre offentlige instanser slik regelverket krever. Revisjonen vil tro at en rutine for
samarbeid av denne typen kan være nyttig for partene. Gjennom prosedyrene og andre
samarbeidsordninger, er det lagt til rette for at ulike instanser kan melde bekymring for et
barns situasjon til barnevernet. Vi registrerer imidlertid at prosedyrene angår kommunale og
statlige instanser, selv om barneverntjenesten også har identifisert behovet for et mer
strukturert samarbeid med andre virksomheter utenfor kommune og stat. Revisjonen vil derfor
anbefale at barneverntjenesten vurderer om det også vil være formålstjenlig å inngå et
samarbeid med disse.
Når det gjelder bekymringsmeldinger som barneverntjenesten mottar er det positivt at den
økte innsatsen mot barnehagene ser ut til at det har hatt en effekt, med en økning på antall
meldinger fra barnehagene på 100 prosent. Samtidig ser revisjonen at antall meldinger fra
spesielt helsestasjonen, PPT, NAV, tannlegene og fastlegene fremstår som lavt. Hvilke
offentlige instanser som melder er et tema som det nasjonalt har vært en del oppmerksomhet
rundt, det er derfor grunn til fortsatt å ha et fokus på dette. Revisjonen registrerer at det er
etablert samarbeidsordninger med helsestasjonen, og at de fra januar 2012 er samlet i samme
virksomhet. Revisjonen mener at dette kan gi bedre forutsetninger for at meldingsfrekvensen
kan øke fra helsestasjonen, spesielt på bakgrunn av kommunens omorganisering.
Det er imidlertid ikke etablert et samarbeid med tannlegene eller fastlegene utover
informasjonsmøter dersom det blir uttrykt behov for dette. Tannlegene og spesielt fastlegene
kan potensielt møte barn som har behov for bistand fra barnevernet. Revisjonen viser til at
tannlegene og fastlegene har en meldeplikt på lik linje med andre offentlige instanser.
Revisjonen anbefaler derfor at kommunen følger opp dette opp mot tannlegene og fastlegene,
samt legger til rette for at det blir inngått et samarbeid mellom barnevernet og de nevnte
instanser.
Revisjonen viser til at det er NAV som har et ansvar for oppfølging av de enslige mindreårige
flyktningene i kommunen. Vi kan ikke se at oppfølgningen av de enslige mindreårige
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flyktningene krever oppmerksomhet og tiltak ut over det barneverntjenesten har som rutiner i
slike saker.
Revisjonen registrerer det som positivt at barneverntjenesten overholder den lovpålagte fristen
på en uke for behandling av innkomne bekymringsmeldinger. I vår gjennomgang av et utvalg
tilfeldig valgte saker, fant vi heller ikke avvik fra dette.
Når det gjelder undersøkelsessaker, er det revisjonens inntrykk at barneverntjenesten har gode
rutiner og systemer for gjennomføringen av undersøkelsene. Samtidig er det, som
barneverntjenesten også selv erkjenner, ikke tilfredsstillende å ha en så vidt høy andel av
oversittelser i forhold til den lovpålagte tidsfristen for gjennomføringer av undersøkelser.
Dette er derfor noe kommunen bør sette seg som mål å redusere.
Revisjonen er tilfreds med barneverntjenestens rutiner for utarbeidelse av enkeltvedtak. Etter
vår vurdering redegjør disse generelt på en god måte for de vesentligste sidene av den enkelte
sak. Ut fra en skjønnsmessig vurdering, mener vi at vedtakene kan bli bedre dersom de også
sier noe om tidspunkt for iverksettelse.
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5 Hjelpetiltak i hjemmet
Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp?
Hvilke hjelpetiltak er i bruk?
Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med lov og regelverk?
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Barneverntjenesten skal
sørge for at det er utarbeidet
tiltaksplaner i alle saker der det er
truffet vedtak om hjelpetiltak.
Tiltaksplaner skal være
tidsavgrenset.
Tiltaksplanen skal evalueres
regelmessig.
Opphør av hjelpetiltak må være dokumentert i form av enkeltvedtak.
5.1 Faktabeskrivelse
Barnevernet har laget følgende sammenstilling over typer av tiltak fra 2009-2012:
HVILKE TILTAK?
BARNEHAGE
STØTTEKONTAKT
BESØKSHJEM/AVLASTNINGSTILTAK
HJEMKONSULENT/AVLASNING I HJEMMET
SFO
FRITIDSAKTIVITETER
TILSYN I HJEMMET
ØKONOMISK HJELP
EGEN BOLIG/HYBEL
BOLIG MED OPPFØLGING
MST9
PMTO10
ANDRE HJEMMEBASERTE TILTAK
VEDTAK OM DELTAKELSE I ANSVARSGRUPPE
VEDTAK OM RÅD OG VEILEDNING
ANDRE TILTAK

PERIODE: 2009 – 2012
9
3
29
1
12
28
11
78
2
9
12
4
45
18
90
60

Oversikten viser iverksatte hjelpetiltak fra 2009-2012. Hvert barn kan ha flere tiltak.
Gruppene Andre tiltak og Andre hjemmebaserte tiltak inneholder bl.a. tiltakene familieråd og
familieveiledning.

9

Multisystemisk terapi (MST)
Parent management training (PMTO)
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Valg av tiltak skjer etter en faglig vurdering, og barneverntjenesten opplever ikke at økonomi
er en begrensning i forhold til å kunne velge det tiltaket som er best for barnets behov, noe
som også bekreftes av de saksbehandlere revisjonen har snakket med. Saksbehandlerne mener
de rår over en god del tiltak som kan settes inn, men det er generelt en utfordring å finne gode
tiltak som virker fort. Et eksempel som det kan være vanskelig å finne tiltak for, er
alternativer til vold. Generelt oppleves det at tjenesten har de tiltaksmuligheter det er behov
for.
Det er ingen fastsatte krav til hvor raskt hjelpetiltak skal iverksettes. De tiltak som
barneverntjenesten selv gjennomfører, blir det hevdet iverksettes raskt etter at vedtak er fattet.
Andre tiltak som støttekontakt og besøkshjem, kan ta noe tid å få på plass. Når dette skjer,
iverksettes andre tiltak i mellomtiden.
Medvirkning fra foreldre sikres også gjennom at de deltar i hele prosessen gjennom
undersøkelsesfasen og utarbeidelse av tiltaksplan. Klageadgangen som foreldrene har, blir
redegjort for som en del av vedtaket.
Når det gjelder evaluering av tiltak, gjøres dette gjennom fortløpende møter og vurderinger.
Fra saksbehandlere er det blitt uttrykt at det nok kan være at den fastsatte datoen for
evaluering i noen tilfeller må skyves på. Samtidig skjer evalueringen rent faktisk kontinuerlig
i forbindelse med oppfølgingen av en sak, for eksempel i ansvarsgruppemøter/
samarbeidsmøter. Det er derfor et poeng å tydeliggjøre dette i den dokumentasjon som
utarbeides etter møter og lignende.
I kvalitetslosen, er det en prosedyre for frivillige hjelpetiltak. Prosedyren beskriver hvilke
krav som gjelder for frivillige hjelpetiltak. Det fremkommer bl.a. at:
Ved avslutningen av undersøkelsen og senere evalueringer, skal det vurderes hvilke
tiltak som vil kunne ha en positiv effekt ut ifra den problematikken som er avdekket.
Det skal lages tidsavgrensede tiltaksplaner for alle hjelpetiltakssaker.
Det skal innhentes politiattest før oppstart av tiltak.
Alle tiltak skal evalueres jevnlig. De skal evalueres gjennom:
o Telefonsamtaler
o Kontorsamtaler
o Hjemmebesøk
o Ansvarsgruppemøter
Det skal skrives vedtak dersom tiltaket opphører.
Ved flytting til annen kommune skal det sendes en
bekymringsmelding/overføringsbrev dersom det vurderes at hjelpetiltaket skal
videreføres.
Det er også utformet en prosedyre for samtykke i forbindelse med hjelpetiltak og for
akuttsaker.
Barneverntjenesten har i tillegg en egen mal for utforming av tiltaksplan. I malen inngår
foruten formelle opplysninger og planperiode, følgende punkter:
Situasjonsbeskrivelse.
Hovedmål.
Delmål med tiltak.
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Evaluering.
Oversikt over tiltaksplaner:
Rapporteringsdato
Nesodden
Antall barn i hjelpetiltak totalt
Antall barn i hjelpetiltak som har
tiltaksplan (bvl. § 4-5)
Antall barn i hjelpetiltak som ikke
har tiltaksplan
% andel uten tiltaksplan

30.06.11

31.12.11

30.06.12

31.12.12

88
71

88
62

90
84

103
91

17

26

6

12

19,3 %

29,5 %

6,7 %

11,7 %

Ifølge statistikken over, har Nesodden kommune manglet gyldige tiltaksplaner for en god del
barn gjennom 2011 og 2012. Andelen har imidlertid gått ned fra 29,5 prosent uten gyldige
tiltaksplaner til 11,7 prosent i andre halvdel av 2012. Selv om barn med hjelpetiltak ikke har
en tiltaksplan som er gyldig, er revisjonen informert om at tiltaket ikke stopper opp for barnet
dersom barnet har hjelpetiltak fra tidligere. Det kan også være saker der barnet ikke kan
komme på møtet på grunn av sykdom og lignende, og da rekker ikke barneverntjenesten
fristen for tiltaksplan som er satt i lovverket. Barnet får dermed ifølge de intervjuede en
kontinuerlig oppfølging av barneverntjenesten, uavhengig om fristene for tiltaksplaner brytes.
Fagsjef har orientert revisjonen om at Barnevernstjenesten har som målsetning om 100
prosent tiltaksplaner i saker der barn har et hjelpetiltak. De intervjuede uttalte at det kan være
ulike årsaker til at ikke alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Det kan for eksempel
være perioder med sykdomsfravær i enheten, høyt arbeidspress, klienter kan bli syke og ikke
ha anledning til å møte til avtalt møte. Dette kan være årsaker som gjør at fristene brytes, og
det ikke blir registrert tiltaksplan på saken.
Revisjonen har foretatt et tilfeldig utplukk av 17 saker i 2011 og 2012. Alle sakene hadde
tiltaksplan, og det var en tidsavgrensning. Det ble benyttet mal for tiltaksplan som viste til en
situasjonsbeskrivelse, hovedmål og delmål med tiltak.
Målsetningene viste i de fleste saker til en ønsket sluttsituasjon. Det fremsto som tiltakene ble
evaluert, men det ble ikke benyttet mal for evaluering i mange av sakene. I disse sakene var
det gjennomgått møter der tiltakene ble diskutert med foreldre og barna. Revisjonen tolker
disse møtene som en evaluering av tiltakene. Det var derimot ikke dokumentert en vurdering
av de målsetningene som nevnt i tiltaksplanen.
Barneverntjenesten opplyser også at den har som rutine at det skal fattes enkeltvedtak når
målet for tiltaket er oppnådd og hjelpetiltak avsluttes, evt. ved nytt vedtak om tiltak. Dette vil
også kunne skje hvor det er uenighet omkring avslutningen av et tiltak, men hvor det andre
tiltak i saken som fortsetter. Bakgrunnen for dette er å sikre klageadgangen.
Revisjonen har vært i dialog med barnevernleder for å innhente vurderinger av hvilken
virkning tiltak fra barnevernet har. Det blir understreket at dette er et vanskelig spørsmål å gi
et entydig svar på. Sakene er komplekse og vanskelig målbare. Alle tiltak barneverntjenesten
setter inn er basert på et faglig skjønn.
Barneverntjenesten viser til at det er svært forskjellig hvor lenge de ulike tiltakene varer, – fra
noen måneder til flere år. Barneverntjenesten ønsker primært å hjelpe familier og barn med å
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gi dem de rette ”verktøyene” til å kunne klare seg selv, men noen tiltak er likevel å regne som
kompenserende tiltak med mål om å hindre flytting. Disse kan vare i flere år. Tjenesten viser
til at dette er i tråd med lovens intensjon om å gi rett hjelp til rett tid samt bidra til at barn får
trygge oppvekstforhold.
Når det gjelder registreringer av resultat/måloppnåelse etter at tiltak er avsluttet, vises til at
alle tiltakene skal ha tiltaksplan. Denne inneholder mål/delmål i en avgrenset tidsperiode.
Tiltakene skal evalueres underveis, og eventuelle oppnådde mål skal dokumenteres.
Barneverntjenesten fatter vedtak når tiltakene skal avslutte, som også vil si noe om hvordan
tiltaket har fungert/målene er oppnådd.
Når det gjelder årsakene til at tiltak avsluttes, viser barneverntjenesten til at det er svært
mange forskjellige årsaker som kan ligge til grunn for dette. Noen ønsker ikke hjelp (de fleste
tiltakene er basert på samtykke og frivillighet), andre saker avsluttes fordi måloppnåelsen er
innfridd.
Når det gjelder tilbakemeldinger fra for eksempel skoler når tiltak er iverksatt, blir det ikke
ført noen logg på dette. I mange saker har barneverntjenesten et tett og godt samarbeid med
skolen. Etter at barneverntjenesten de senere årene har intensivert samarbeidet med spesielt
skole og barnehage, er barneverntjenestens inntrykk at skoler og barnehager i større grad
forstår hvordan barneverntjenesten jobber, og hvilke rammer som ligger i Barnevernloven.
Barneverntjenesten viser videre til at det er vanskelig å svare entydig på hvilken effekt
tiltakene har. BUFetat v/fagteam Ski har hatt flere gode tiltak som barneverntjenesten har
kunnet kjøpe. De senere år, kun evidensbaserte tiltak11.
Barneverntjenesten viser til at den også benytter mange andre tiltak, f. eks. økonomisk bistand
(barnehage, SFO, ski, sykkel, fritidsaktiviteter, etc.), råd og veiledning, familieveiledning (fra
profesjonelle private personer/firmaer). Tjenesten fremholder at mange tiltak har hjulpet/ har
hatt god effekt. Ved evaluering, og det fremkommer at det ikke har vært noe fremskritt ift.
måloppnåelse, kan det vurderes andre tiltak eller å avslutte tiltak.
Barneverntjenesten har ingen tall på hvor stor andel som blir ”friskmeldt”, og hvordan dette
har utviklet seg, men mener bestemt at den hjelper mange. Tjenesten selv tror det er svært få
barn den ikke har kunnet hjelpe noe. Barneverntjenesten er likevel oppmerksom på at
oppfatningene om dette er forskjellige, og gir uttrykk for at det nok er mange av brukerne som
vil mene at det er deres egen innsats, og ikke barneverntjenestens, som er grunnen til den
gode utviklingen.
For å belyse spørsmålet ytterligere, har revisjonen bedt rektorene i grunnskolen og styrerne i
de kommunale barnehagene ta stilling til følgende påstand:
”Tiltak fra barnevernet bidrar til at barn utvikler seg på en positiv måte”.

11

Som for eksempel MST (Multisystemisk terapi), MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), FFT
(Funksjonell familieterapi), Marthe Meo.
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(1 betyr helt uenig og 6 betyr helt enig)

Tilbakemeldingen gir et generelt bilde av at tiltak fra barnevernet virker positivt på barns
utvikling (score 4,36).
Revisjonen har også bedt om tilbakemelding på hvordan samarbeidet mellom barnevern,
skole og barnehage fungerer. Svarene fra skoler og barnehager ligger stort sett på den
negative siden av skalaen når det gjelder hvordan de blir involvert ved utforming og
evaluering av tiltak (Score 2,46 og 3)
Tilbakemeldingen en score på 3,86 når det gjelder hvor godt samarbeidet generelt fungerer.
Det blir også uttrykt at barnevernet utvikler seg positivt, men at praktiseringen av
taushetsplikten kan være et hinder.
5.2 Vurderinger
Revisjonen ser det som positivt at barneverntjenesten opplever at den generelt har
tilgjengelige tiltak for å møte de behov som oppstår. Det er videre revisjonens vurdering at
barneverntjenesten generelt har gode systemer og rutiner for hvordan tiltaksplaner skal
utformes. Medvirkning fra foreldre og evt. barn dokumenteres så langt det er mulig gjennom
løpende møter og annet gjennom undersøkelsesprosessen.
Barneverntjenesten hadde i 2012 et betydelig antall barn i hjelpetiltak som ikke hadde gyldig
tiltaksplan. Revisjonen ser det som positivt at barnevernstjenesten har som målsetning om 100
prosent tiltaksplaner i 2013. Revisjonen vil likevel bemerke at kommunen nå bør påse at
barneverntjenesten klarer å oppnå lovkravet om at alle som har fått vedtak om hjelpetiltak
skal ha gyldig tiltaksplan.
I vår gjennomgang av enkeltsaker, registrerte vi at alle de tiltaksplanene vi gikk gjennom, var
tidsavgrenset slik kravet er. Ut fra en skjønnsmessig vurdering, fremstår også flere av
målformuleringene som generelt gode. Også avslutning av hjelpetiltak gjøres gjennom vedtak.
Det var imidlertid ikke synlig i flere av sakene revisjonen kontrollerte om det var foretatt en
vurdering av hovedmål og delmål som nevnt i tiltaksplanen. Revisjonen bemerker at en
vurdering av måloppnåelse er et nyttig verktøy for barneverntjenesten, med det formål å
vurdere om hjelpetiltaket har en ønsket virkning for barnet. Vi vil derfor anbefale at
barneverntjenesten forbedrer rutinene for evalueringen av måloppnåelse i tiltaksplanen.
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Når det gjelder effekt av tiltakene, har ikke revisjonen grunnlag for å trekke presise
konklusjoner om dette. Grunnskolerektoreene og barnehagestyrerne er på generell basis
rimelig positive til at tiltakene har effekt. Slik revisjonen oppfatter det, er fokuset til
barneverntjenesten rettet mot hvilken effekt et tiltak har for det enkelte barn, uten at dette
inngår i noen form for aggregert statistikk.
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6 Internkontroll
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan
barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens
hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet.
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet
er fordelt.
Kommunen skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til
og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for
barneverntjenesten.
Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne har
tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om
barneverntjenestens internkontroll.
Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
Det skal gjøres bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av
barneverntjenesten
Kommunen skal ha oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for
svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.
Kommunen skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige
prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av barnevernlovgivningen.
Det skal foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å
sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i
barneverntjenesten.
Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig
på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
6.1 Faktabeskrivelse
Nesodden kommune benytter ”kvalitetslosen” som kvalitetsstyringssystem i kommunen.
Internkontrollsystemet til barneverntjenesten er dokumentert gjennom kvalitetslosen.
6.1.2

Organisering av tjenesten og overordnet målsetning

Fra 1. januar 2012 har Nesodden kommune omorganisert noen av kommunens virksomheter. I
virksomheten Barn, unge og familie (BUF), har Nesodden kommune samlet de fagområdene
som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige
utvikling. Barnevernet er organisert i den nye virksomheten Buf. Det forventes at denne
organiseringen vil bidra til å gi bedre muligheter for samarbeid, metodevalg og bedre
utnyttelse av kompetanse.
De intervjuede uttrykte at det var positivt at barnevern gjennom omorganiseringen jobbet
tettere opp mot enheter i kommunen som jobber mot barn og unge. Det er et system for
samarbeid innad i virksomheten BUF med faste møter og informasjonsutveksling.
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BUFs forslag til årsrapport 2012 og virksomhetsplan 2013, redegjør for virksomhetens
oppgaver. Planen er delt inn i arbeidsområde, bemanning og organisering, felles mål,
styringskort, statistikk, regnskap, og ressursbruk og prioriteringer. De tre sistnevnte er ikke
utarbeidet i skrivende stund. Det identifisert hovedutfordringer, og det skal vurderes tiltak
som gjelder for planperioden.
Tittelen «seksjonsleder» for barnevern er omgjort til fagsjef, barnevern. Fagsjef barnevern er
også barnevernadministrasjonens leder. Barnevernadministrasjonens leder er den som har
fullmakt til å fatte akuttvedtak. Det er 9 årsverk i barnevernstjenesten i Nesodden. Det
planlegges å ansette ytterligere en saksbehandler i 2012, og tjenestens budsjett er økt med 1,9
mill kr i forhold til 2010. Det var flere av de intervjuede som kommenterte at enheten til tider
har mange saker per saksbehandler, men at dette ikke var et problem så lenge enheten var
fulltallig. Enheten er imidlertid sårbar i forhold til sykefravær.
Internkontrollrutinen redegjør kort for stillingsbeskrivelsene for barnevernleder og
saksbehandlere, og hva som er hovedansvar og hovedoppgaver for disse.
Myndighet og oppgaver til eventuelle private aktører fremkommer ikke, men
barneverntjenesten opplyser at dette er en del av den avtalen som inngås for det enkelte
oppdrag. Det er heller ikke tatt inn en beskrivelse av den interne nyorganiseringen og
forholdet til andre deler av kommunen.
Fagsjefen informerer om at barnevernstjenesten sitter i et åpent kontorlandskap sammen med
andre virksomheter i kommunen. Dette kan ifølge fagsjefen og de intervjuede
saksbehandlerne by på visse utfordringer.
Det er en utfordring for de ansatte å ta hensyn til klienters personvern når de ansatte sitter i
åpent landskap. Det er andre enheter i umiddelbar nærhet til enheten, og det kan derfor være
en utfordring å skjerme sakene godt nok. Sakspapirer skal f.eks. låses inne hver gang
saksbehandleren forlater pulten, men det er ikke alltid at dette er praktisk mulig. Det kan
videre være telefonsamtaler som ikke blir tilstrekkelig skjermet. Enheten deler også printer
med andre enheter, og dette kan være en utfordring når personsensitive dokumenter skal
skrives ut.
Det oppleves også som et problem med møteromskapasitet når de skal møte klienter og deres
familier. Møterommene er ofte dobbeltbooket, og de møter ofte et fullt møterom når de har en
avtale med familien og klienten.
Det overordnede målet for barnevernet i Nesodden er ifølge internkontrollrutinen:
Barnevernstjenesten i vår kommune skal bidra til at barn har gode oppvekstvilkår. Vi
skal arbeide forebyggende og sette inn riktig tiltak til rett tid for barn som har behov
for hjelp.
Det er utarbeidet tre delmål i barnevernstjenesten:
Alle lovpålagte frister i barnevernet skal overholdes.
Alle barnehager skal besøkes minimum en gang per år for å fremme samarbeidet samt
for å informere om barnevernstjenestens arbeid.
Alle skoler skal ha en kontaktperson fra barnevernstjenesten som skal delta i
skolehelseteammøtene/ utvidede helseteammøter.
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Kunnskap, kompetanse og erfaringsutveksling

I rutinen for internkontroll, fremkommer det at alle ansatte har elektronisk tilgang til lover og
veiledere gjennom blant annet lovdata. Gjennom fagprogrammet finnes også linker til ulike
lover og forskrifter (for eksempel barnevernloven) som er koblet opp mot lovdata, og til
sentralt utgitte rutinehåndbøker og veiledere. Det er også tre bøker om barnevernloven,
veiledere, forvaltningsloven og departementsuttalelser tilgjengelig på enheten for
saksbehandlerne.
Fagleder har ansvaret for regelendringer gjøres kjent for saksbehandlerne fortløpende. Dette
gjennomgås som regel på personalmøtene.
Kunnskap og ferdigheter
Internkontrollrutinen beskriver kort hva barneverntjenesten legger i dette:
Kartlegging av faktisk kompetanse/kompetansebehov hos medarbeiderne gjennom
medarbeidersamtale, oppfølging etter 6 måneder på avtalte målsetninger.
Opplæring av medarbeidere ved interne eller eksterne kurs, gruppearbeid, tilbud om
ekstern og intern veiledning osv.
Rekruttering av personell med nødvendig kompetanse. Alle nyansatte skal ha
barnevernfaglig kompetanse.
Tydelige satsningsområder i f.h.t. videreutvikling/opplæring - eks. Kvello metoden,
Familieråd og kompetanse om vold/seksuelle overgrep.
Utnyttelse av kunnskap og erfaring
Det vises til følgende tiltak:
Møter. Personalmøter en gang i uken og allmøter med oppdragsgiver gjennomføres
jevnlig.
Rutiner som sikrer informasjonsflyt internt i barneverntjenesten (e-post og møter).
Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding til barnevernstjenesten etter endt oppdrag.
Veiledning/veiledningsgrupper.
Det er opplyst om at skjemaer og rutiner for tilbakemeldinger fra oppdragstaker er ikke
utarbeidet. Rutiner for evaluering av tiltaksplaner er under utarbeidelse.
I tillegg viser barneverntjenesten til at kompetanseutnyttelse er et sentralt element i hele den
prosessen som vedrører behandlingen av en sak.
Erfaringer fra barn og foreldre
Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2010 og 2012. Brukerundersøkelsene er
gjennomført gjennom bedrekommune.no. Deltakerne i undersøkelsen skal rangere
barneverntjenesten på ulike områder fra 1-6, der 6 er beste rangering. Undersøkelsen er delt
inn disse områdene:
Tilgjengelighet
Informasjon
Respektfull behandling
Pålitelighet
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Brukermedvirkning
Samarbeid
Resultat for brukerne
I spørreundersøkelsen fra 2012 var det respektfull behandling som scoret best, med et
gjennomsnitt på 5,2. Det området der barneverntjenesten har det største potensiale for
forbedring er ifølge undersøkelsen området resultat for brukerne, der var det et gjennomsnitt
på 4,4. Undersøkelsene har imidlertid hatt lave svarprosenter helt ned til 21 prosent. Det vil
derfor være en utfordring å trekke konklusjoner ut fra undersøkelsene.
Det skal gjennomføres en oppsummering på enheten etter endt undersøkelse. Det har ikke
blitt gjennomført andre brukerundersøkelser som fokusgrupper og lignende.
Barneverntjenesten har ikke utviklet evalueringsskjemaer for registrering av tilbakemeldinger
fra hhv. foreldre og barn over 7 år.
6.1.4 Oversikt over risikoområder
Internkontrollrutinen viser til kritiske områder i barnevernstjenesten. Det er ikke tydelig for
revisjonen at dette er en risikoanalyse. Det er ikke klargjort hvorfor dette er et risikoområde,
hvilke kontrollaktiviteter som er tilknyttet det enkelte område, hvilke målsetninger som er
knyttet opp mot det enkelte risikoområdet, og det er ikke definert om områdene har lav til høy
risiko.
6.1.5 Etterlevelse av lovverk og systematisk overvåking av internkontrollen
Tiltak som gjennomføres for å sikre at lovgivning blir etterlevd er ifølge internkontrollrutinen
at det skal gjennomføres kvartalsvise rapporteringer til fylkesmannen.
De tiltak som er nevnt for systematisk overvåkning, er:
Avviksrapportering.
Gjennomgang av resultater fra intern og ekstern revisjon i fagmøter.
Iverksetting av korrigerende tiltak.
Avviksrapport skal sendes når det oppdages avvik fra lovverk, forskrifter eller interne rutiner,
det er imidlertid ikke på plass et system for avviksmelding i kvalitetslosen. Det er utarbeidet
et skjema for avviksmeldinger som de ansatte kan levere til virksomhetsleder. Avvikene blir
tatt opp på personalmøte.
På bakgrunn av at det ikke er tilrettelagt for avviksrapportering i Kvalitetslosen, er det ikke
mulig å utarbeide en sammenfattet rapport som på en effektiv måte kan oppsummere områder
med et mulig forbedringspotensiale. Det er heller ikke et system for å revidere gjeldende
prosedyrer, rutiner og instrukser.
6.2 Vurdering
Etter revisjonens vurdering har Nesodden kommune gjennom den skriftlige
internkontrollrutinen, med tillegg av andre styringsdokumenter, beskrevet organisering og
oppgaver på en måte som i stor grad imøtekommer internkontrollforskriften.
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Revisjonen registrerer at det er en entydig tilbakemelding fra barneverntjenesten at det er
utfordringer knyttet til å skjerme brukerens personvern i det åpne kontorlandskapet. Dette kan
også være et problem for andre enheter i kommunen uten at revisjonen har undersøkt dette
nærmere. Vi viser til at barnevernets brukere er i en særlig sårbar situasjon, og at kommunen
plikter å legge til rette for at deres personopplysninger ikke kommer uvedkommende til veie.
Revisjonen har imidlertid ikke vurdert barneverntjenestens kontorløsning, og har derfor ikke
et grunnlag for å vurdere om kommunen bør sette i gang tiltak for å skjerme brukernes
personvern ytterligere. Vi anbefaler likevel at kommunen tar et initiativ til en dialog med
barneverntjenesten om ivaretakelse av brukerens personvern.
Når det gjelder erfaringer fra barn og foreldre, inkluderer forskriften under dette punktet også
andre samarbeidspartnere som for eksempel PPT, helsestasjon, skole og barnehage. I
veiledningen til forskriften, vises det til at brukerundersøkelser må oppsummeres og
oppbevares som dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført. Revisjonen mener
barneverntjenesten bør iverksette tiltak for på en bedre måte å imøtekomme forskriftens krav
og intensjon på dette punktet. Vi vil derfor anbefale at det gjennomføres brukerundersøkelser
eller fokusgrupper med andre samarbeidspartnere.
Brukerundersøkelsene som er gjennomført har også lave svarprosenter ned til 21 prosent. Det
er derfor en utfordring å trekke konklusjoner fra disse spørreundersøkelsene. Det er heller
ikke utformet et evalueringsskjema for brukerne. Revisjonen anbefaler derfor at det utformes
evalueringsskjemaer, og at det vurderes andre former for brukermedvirkning som
fokusgrupper.
Barnevernstjenesten har utformet et dokument som viser til kritiske områder i
barnevernstjenesten. Det er imidlertid ikke tydelig for revisjonen at dette er en risikoanalyse.
Det er blant annet ikke klargjort hvorfor dette er et risikoområde, og hvilke kontrollaktiviteter
som er tilknyttet det enkelte område. Revisjonen mener at kommunen bør vurdere å utforme
en risikoanalyse som tilfredsstiller de elementer som en risikoanalyse bør ha.
I forhold til tiltak for å sikre at lov og regelverk blir etterlevd, samt overvåking av
internkontrollen, registrerer revisjonen at avviksregistreringssystemet er et viktig element.
Samtidig er vi informert om at dette systemet i perioder ikke fungerer slik det er tenkt.
Revisjonen vil derfor anbefale at kommunen iverksetter nødvendige tiltak slik at dette
systemet kan virke etter hensikten.
Når det gjelder tilgangen til lover og forskrifter, kunnskap og ferdigheter og utnyttelse av
kunnskap og ferdigheter, finner revisjonen ikke grunnlag for å kommentere de rutiner som er
etablert.
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7 Anbefalinger
På bakgrunn av undersøkelsens konklusjoner, anbefaler Follo distriktsrevisjon at det vurderes
tiltak innenfor følgende områder som kan forbedre tjenestene ved Barneverntjenesten i
Nesodden kommune:
Forebygging
Kommunen bør igangsette tiltak for å sette forebyggende barnevern på dagsorden.
Herunder anbefales at kommunen:
Sette i gang et arbeid for å utforme en plan for det forebyggende arbeidet.
Bekymringsmeldinger
Barneverntjenesten bør utarbeide skriftlige rutiner for samarbeidet med
virksomheter/organisasjoner utenom stat og kommune.
Kommunen bør legge til rette for et nærmere samarbeid mellom barnevernet,
tannlegene og fastlegene, slik at meldeplikten til disse blir klargjort.
Kommunen bør iverksette tiltak for å redusere fristoversittelser ved
undersøkelsessaker.
Hjelpetiltak
Kommunen bør påse at alle som har fått vedtak om hjelpetiltak har en gyldig
tiltaksplan.
Barneverntjenesten bør forbedre rutinene for evaluering av måloppnåelse i
tiltaksplanen.
Internkontroll
Kommunens administrasjon bør ta et initiativ til en dialog med barneverntjenesten om
ivaretakelse av brukernes personvern.
Kommunen bør utvikle et system for å registrere oppdragstakerens vurdering av
barnevernstjenestene.
Barneverntjenesten bør legge til rette for et system for en erfaringsutveksling med
foreldre og barn utover brukerundersøkelser og møter.
Kommunen bør vurdere om risikoanalysen gir en god oversikt over risikoområder i
tjenesten.
Kommunen iverksetter nødvendige tiltak slik at avvikssystemet kan virke etter
hensikten.
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Vedlegg I: Rådmannens uttalelse

(Jfr. henvisningene til side 3, 13, 32 og anbefalinger. Revisjonen har strøket
kulepunktet i anbefalingene i revidert utkast, da dette ser ut til å være ivaretatt)
__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 39
NESODDEN KOMMUNE

Follo distriktsrevisjon

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 40
NESODDEN KOMMUNE

Follo distriktsrevisjon

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 41
NESODDEN KOMMUNE

Follo distriktsrevisjon

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 42
NESODDEN KOMMUNE

Follo distriktsrevisjon

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 43
NESODDEN KOMMUNE

Follo distriktsrevisjon

Barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak

Vedlegg II: Revisjonens kommentarer til rådmannens
uttalelse
Revisjonen viser til at rådmannen har gitt en lang og utførlig uttalelse til rapporten,
underbygget med en rekke vedlegg. Revisjonen har valgt å ikke inkludere vedleggene i den
endelige rapporten.
Revisjonen oppfatter det som positivt at rådmannen er i gang med, og vil følge opp
anbefalingene i 2013.
Revisjonen registrerer at rådmannen mener deler av rapporten er feil, og finner grunn til å
kommentere de forhold dette gjelder.
Forebygging
Rådmannen viser til at det er feil når revisjonen mener kommunen bør definere hvem som har
ansvaret for forebygging i kommunen, og viser til kommunens delegasjonsreglement og
lederavtale for kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst.
Revisjonen bygger sin fremstilling på informasjon gitt i åpningsmøtet. Poenget til revisjonen
er at forebyggende barnevern, med strategi, tiltak og oppfølging, ikke har noe klart og synlig
eierskap, verken organisatorisk eller i kommunens handlingsplan. Det igjen leder til at
forebyggende barnevern ikke kan sies å ha tilstrekkelig fokus.
Revisjonen har bygget sin vurdering ( pkt 3.3, s.13), på Rundskriv om forebyggende innsats
for barn og unge (Q-16-07), der det heter:
”For å sikre at det forebyggende arbeidet får nødvendig status og prioritet,
må arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå. De
kommuner som har lykkes best i sitt forebyggende arbeid, har som regel et
sterkt engasjement fra ledelsen i kommunen. Arbeidet bør også forankres i
kommunens overordnede planverk. Derfor må kommunene ha en helhetlig
tilnærming og ikke nøye seg med én strategi for rusproblemer, en annen for
ungdom som begår kriminalitet osv.
Mange kommuner har utarbeidet oppvekstplaner som virkemiddel for å skape
gode og trygge oppvekstvilkår. En oppvekstplan, som er en overordnet og
strategisk plan for hele oppvekstområdet, kan være et godt verktøy for politikere,
de ulike tjenestene og barne- og ungdomsarbeidere når forebyggingen skal
realiseres.”
Ut fra dette kan ikke revisjonen se at kommunen har forankret ansvaret slik rundskrivet
omtaler dette. Når rådmannen i tillegg synes det er et godt forslag å starte arbeidet med å
utforme en plan for det forebyggende arbeidet, vil revisjonen tro at en naturlig del av dette
arbeidet vil være å klargjøre ansvar.
For øvrig er revisjonen klar over det ansvar som er delegert til nevnte kommunalsjef, noe
som også er påpekt på side 12 hvor det i 2. avsnitt bl.a. står at ”Arbeidet rettet mot barn og
unge ligger nå under kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst.
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Når det gjelder inngåtte avtaler som er opprettet omkring forebyggende arbeid, ser revisjonen
det som positivt at:
Kommunen vil sluttføre en avtale om politiråd 5.mars 2013.
Har en samarbeidsavtale med Atferdssenteret, Oslo, vedrørende mindre barn i risiko.
Nylig (3.01.13) har ingått avtale om gjennomføring av en undersøkelse i uke 6, 2013
for å skaffe kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår.
Kommunen har samarbeidet i mange år med det kriminalitetsforebyggende råd i SLTarbeid og prosjekter.
Revisjonen tar til etterretning at rådmannen mener dette burde vært eksplisitt nevnt.
Revisjonen beklager dessuten at vi har brukt formuleringen SLT—koordinatorens
”arbeidsinstruks”, og ikke ”stillingsbeskrivelse”, og noterer ellers at stillingsbeskrivelsen er
under revidering, slik det også fremgår av rapporten.
Meldinger
Revisjonen ser det som positivt dersom det er inngått formell avtale med skoler.
Vi setter også pris på at rådmannen korrigerer trykkfeilen i pkt 4.1.2. Tallet stemmer med nå
med tabellen på s. 19. (I endelig rapport er feilen rettet til 170).
Vi registrerer også at rådmannen understreker det ansvar NAV har for mindreårige asylsøkere
slik det også er redegjort for i siste avsnitt på rapportens side 18.
Internkontroll
Revisjonen var informert om at kommenen planla å ansette ytterligere en saksbehandler i
2012. Vi tar til etterretning at dette er endret slik at man vil søke om midler til 2 stillinger i
2013.
Rådmannen mener der er feil når revisjonen skriver at det ikke er et system for avviksmelding i kvalitetslosen. Revisjonen bygger dette på informasjonen vi har mottatt om at
avvik registreres på eget skjema som tas opp på personalmøter. Vi tar til etterretning at den
informasjonen vi tidligere har fått om dette ikke er riktig, ref. også rådmannens bemerkning til
kap.7, anbefalinger, om at dette avvikssystemet skal være operativt i løpet av februar 2013. Vi
ser det dessuten som positivt at det skal gis opplæring i dette 25. februar 2013.
Avslutning
Revisjonen vil avslutningsvis påpeke at rapporten har vært til faktaverifisering hos
kommunens kontaktperson. Revisjonen har forutsatt at denne prosessen skulle sikre at det
ifm. med rådmannens høring ikke fremkom endringer av de fakta som revisjonen bygger sine
vurderinger, konklusjoner og anbefalinger på. Slik sett burde de forhold som rådmannen
trekker frem, ha vært vasket bort i denne prosessen og ikke krevd særskilte kommentarer,
verken fra rådmannen eller revisjonen. Flere av de forhold som rådmannen tar opp som feil i
rapporten er dessuten, etter hva revisjonen kan se, mer å betrakte som kommentarer og
utfyllende informasjon.
Revisjonen kan imidlertid ikke se at rådmannens kommentarer gir grunnlag for å endre
rapportens konklusjoner og anbefalinger.
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Vedlegg III: Revisjonskriterier
Forebygging
Problemstillinger:
Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende barnevernet i kommunen?
Hvordan samarbeider barneverntjenesten med andre offentlige virksomheter?
Hvilke kontrollrutiner er etablert for å sikre at retningslinjene etterleves?

Å bidra til positiv utvikling gjennom tilbud av høy kvalitet til rett tid, er ifølge rundskriv om
forebyggende innsats for barn og unge det overordnede målet med den forebyggende
innsatsen. Barn og unge kan ha behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. Det er derfor
en sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid. Det legges stor vekt på å etablere systemer, rutiner og modeller for samarbeid og
samordning i mange kommuner.
Godt forebyggende arbeid setter brukerne i sentrum og anerkjenner deres ressurser og behov.
Rundskrivet vektlegger betydningen av at det skal være tydelig for brukeren hvem som har
ansvar for å sette i gang og for å gjennomføre tiltak. Det skal unngås situasjoner der barn og
unge blir gjenstand for faglig eller økonomisk drakamp.
Kommunen skal ifølge barnevernloven § 3-1:
…følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som
kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
Barnevernstjenesten har et spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-,
sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak
i forhold til dette.
Ifølge Lindboes kommentarer til § 3-1 er ansvaret for å være orientert om barns og unges
leveforhold i alminnelighet og generelt forebyggende arbeid tilligger kommunestyret samt
også andre etater i kommunen enn barnevernstjenesten. Rundskrivet understreker betydningen
av at det forebyggende arbeidet får nødvendig status og prioritet. Det er viktig at det
forebyggende arbeidet forankres på det øverste politiske og administrative nivået i
kommunen. Arbeidet bør også forankres i kommunens overordnede planverk. Kommunen må
ha en helhetlig tilnærming, og ikke ha en plan for rus, en annen for ungdom som begår
kriminalitet osv. Tiltak som retter seg kun mot en risikofaktor kan ofte være uten effekt fordi
andre risikofaktorer motvirker tiltakets effekt.
Annet ledd omfatter ifølge Lindboe barnevern i snever forstand. Her siktes det til
vanskeligstilte barn, og disse er først og fremst barnevernstjenestens ansvar. Dette kan settes i
sammenheng med formålsparagrafens hjelp til rett tid § 1-1. Barnevernets plikt til å avdekke
problemer og sette inn tiltak tidlig kan settes i sammenheng med § 4-3, om hvor mye som skal
til for å starte en undersøkelsessak, og § 4-4 som viser til at hjelpetiltak kan iverksettes på et
tidligere tidspunkt etter loven.
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Barnevernstjenesten er videre etter lovens §§ 3-2 og 3-3 pålagt å samarbeide med andre deler
av forvaltningen og frivillige organisasjoner. De skal også delta i den kommunale og den
fylkeskommunale planlegningsvirksomheten:
§3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen.
Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige
organer.
Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette
kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene
skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale
planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.
§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner.
Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med
barn og unge.
Det vises til i rundskrivet at det er avgjørende for at samarbeidet skal oppleves meningsfylt og
givende at de som inngår i samarbeidet har en klar formening på hvorfor de samarbeider og
nytten av samarbeidet. Det er samtidig viktig at det etableres systemer og strukturer som
synliggjør hvordan samarbeidet skal foregå. Det er videre viktig at arbeidet med barn og unge
koordineres eller samordnes, at noen har hovedansvaret for slik koordinering eller samordning
og at det rapporteres til ledelsen i kommunen. Kommunen står fritt til å organisere dette
arbeidet. En person, en enhet, eller en tjeneste kan tillegges koordineringsansvaret.
Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående, lagt til grunn følgende kriterier for å belyse
problemstillingen:
Det forebyggende arbeidet og det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernet og de
aktuelle samarbeidspartnerne må være forankret i den politiske og administrative
ledelsen i kommunen.
Det forebyggende arbeidet bør forankres i kommunens overordnede planverk, og
kommunen bør ha helhetlig tilnærming til det forebyggende arbeidet i planverket.
Kommunen bør definere og avklare roller, ansvar og oppgaver i det forebyggende og
tverrfaglige arbeidet. Kommunen bør utarbeide skriftlige samarbeidsrutiner.
Kommunen bør gi barnevernstjenesten eller en annen enhet ansvar for å koordinere og
være pådriver for det forebyggende arbeidet.
Meldinger til barnevernet
Problemsstillinger:
Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet?
I hvilken grad melder offentlige virksomheter?
Hvordan etterleves barnevernlovens krav til behandling av meldinger og
gjennomføring av undersøkelsessaker?
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Hvordan blir de enslige mindreårige flyktningene fulgt opp av kommunen?

Det sentrale lovverket på området er gitt i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, med
senere endringer frem til 19. juni 2009. Lovens § 3-1 sier at:
”Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å
finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdproblemer.
Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-,
sosiale, og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette
inn tiltak i forhold til dette.”
Første ledd retter seg mot kommunen i videre forstand, mens andre ledd omfatter barnevernet
spesielt.
I § 3-2, 1. ledd sies videre at:
”Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre
offentlige organer.”
Det følger av § 3-2, 2 ledd at:
”Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når
dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i
disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den
kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer
som blir opprettet.”
Lovens § 6-4 sier at:
”Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi
opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§
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4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. §
4-24.”
Revisjonens tolkning av paragrafene 3-2 og 6-4, er at også barneverntjenesten selv i noen
sammenhenger kan være melder, for eksempel når barn flytter til andre kommuner.

Lovens § 4-2 sier videre at:
”Barneverntjenesten skal snarest og innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og
vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3.”
Resultatet av gjennomgangen vil enten være henleggelse eller at det åpnes undersøkelsessak
hvis vilkårene for dette i § 4-3 er tilstede. Verken å henlegge en mottatt melding eller å
beslutte å iverksette en undersøkelsessak, anses imidlertid som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven.
Barnevernets rett og plikt til å foreta undersøkelser er omhandlet i Barnevernloven § 4-3, hvor
det i 1. ledd sies at:
”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold, som kan gi grunnlag
for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf.
frister inntatt i § 6-9.”
En undersøkelsessak vil som regel oppfattes som et inngrep i privatlivets fred for den familien
undersøkelsen gjelder. Det må derfor være en konkret mulighet for eller bestemt grunn til et
barneverntiltak. For å begrense inngrep i privatlivets fred mest mulig, skal en
undersøkelsessak ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og slik at færrest mulig får
kjennskap til undersøkelsessaken. Opplysninger skal fortrinnsvis innhentes i samarbeid med
den saken gjelder. Som ledd i en undersøkelsessak har barnevernet rett til å foreta
hjemmebesøk uavhengig av samtykke fra familien. Barneverntjenesten kan videre, som ledd i
en undersøkelsessak, kreve å få enesamtale med barnet. Barnet har imidlertid ingen plikt til å
forklare seg eller svare på spørsmål.
Av barnevernloven § 6-9 fremgår at:
”En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I
særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.”
Videre fremgår at:
”En undersøkelse etter § 4-3 er gjennomført når barneverntjenesten har fattet vedtak
om tiltak eller at saken er besluttet henlagt.”

Ifølge retningslinjene nasjonale rammer for arbeidet med enslige mindreårige er det opptil
den enkelte kommune hvordan de vil forankre og organisere bo- og omsorgsansvaret for
enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har uavhengig av dette en plikt til å yte tjenester
og tiltak til denne gruppen etter lov om barnevernstjenester. Dersom det i forbindelse med
vurdering av egnet botiltak antas at det kan foreligge forhold som kan gi grunnlag for tiltak
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etter barnevernloven kapittel 4 skal den kommunale barnevernstjenesten undersøke forholdet,
se § 4-3.
Dersom ansvaret for og arbeidet med enslige mindreårige flyktninger er forankret ved en
annen enhet enn barnevernet i kommunen, kan disse tjenesteenhetene kontakte
barnevernstjenesten for å få råd og veiledning. Dersom det foreligger en bekymringsmelding,
skal barnevernstjenesten vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Hvis det
er rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter
barnevernloven, skal barnevernstjenesten undersøke forholdet, og eventuelt iverksette tiltak.
Iverksettelse av tiltak skal gjøres som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette følger av
bvl. § 6-1, 1. og 2. ledd:
”Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i denne loven.
Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne loven skal regnes som
enkeltvedtak.”
Dette innebærer bl.a. at vedtaket skal være skriftlig, være begrunnet, opplyse om
klageadgang, klagefrist, klageinstans samt retten til å se sakens dokumenter. De særregler
som er fastsatt, finnes først og fremst i bvl kap. 6 som inneholder generelle
saksbehandlingsregler og kap. 7 som inneholder særlige regler for saksbehandlingen i
fylkesnemda.
Revisjonen har på bakgrunn av lovverket, lagt til grunn følgende kriterier for å belyse
problemstillingen:
Barneverntjenesten skal samarbeide med andre offentlige virksomheter slik at disse er
kjent med sin plikt til å melde fra til barneverntjenesten om mulig omsorgsvikt og
adferdsproblemer.
Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke gjennomgå innkomne
meldinger og vurdere om de skal følges opp med undersøkelse.
En undersøkelsessak skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eller
innen seks måneder hvis særlige grunner tilsier det. Innen denne tiden skal det
foreligge konklusjon med henleggelse eller tiltak. Eventuelle tiltak skal være
formalisert i enkeltvedtak.
Hjelpetiltak
Problemsstillinger:
Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp?
4 Hvilke hjelpetiltak er i bruk?
5 Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med lov og regelverk?

Hjelpetiltak er regulert i barnevernloven (bvl) § 4-4. Her fremkommer det i 2. ledd bl.a. at:
”Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre
grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og
familien,..”
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Barne- og likestillingsdepartementet har utgitt retningslinjer om hjelpetiltak, jfr. Q-0982, med
endringer gitt i Q-9/00. I henhold til disse retningslinjene er hjelpetiltak etter § 4-4 frivillig,
med unntak av tiltak etter § 4-4 fjerde ledd, som omhandler tiltak som opphold i barnehage
eller andre egnede dagtilbud, som også kan settes i verk ved pålegg til foreldrene. Det er
derfor (som hovedregel) opp til foreldrene om de vil ta imot tilbudet om hjelpetiltak eller
ikke. At hjelpetiltakene er frivillige forutsetter at foreldrene erkjenner at barnet har behov for
hjelp, og tar imot tilbudet om hjelpetiltak. Samarbeid mellom barneverntjenesten og
foreldrene er viktig for at tiltaket skal ha en funksjon.
Bvl § 4-4 omhandler hjelpetiltak, men ikke avgrenset til tiltak i hjemmet. Av 5. ledd fremgår
plassering utenfor hjemmet som et frivillig hjelpetiltak uten at barnevernet overtar omsorgen:
”Når vilkårene i annet ledd er tilstede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre
hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller
omsorgssentersenter for mindreårige.”
Som eksempel på hjelpetiltak som kan være aktuelle, nevner loven støttekontakt, barnehage,
besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller andre
foreldrestøttende tiltak, stimulere fritidsaktivitet, bidra til tilbud om utdanning eller arbeid
eller anledning til å bo utenfor hjemmet, oppnevne tilsynsfører samt økonomisk stønad. Dette
er ikke en uttømmende liste, og valg av tiltak som iverksettes i det enkelte tilfelle, skal
vurderes ut fra barnets behov.
Barnevernloven § 4-4 omhandler hjelpetiltak for barn og barnefamilier. I lovens 1. ledd står
det at:
”Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.”
I departementets rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene (Q-1101/2006) fremgår
videre at
”…hjelpetiltak bør velges i samråd med familien, og ut fra barnets og familiens
konkrete behov. Det bør være en klar sammenheng mellom problemene som skal løses
og tiltak som skal settes inn for å møte disse problemene…”
Barnevernloven § 4-5 sier at:
”Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset
tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og
foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, om det er nødvendig med nye tiltak, eller
om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres
regelmessig.”
Tiltaksplanen skal angi varighet i tid samt hvilke tiltak som iverksettes. Planen bør foreligge
samtidig med vedtaket om hjelpetiltak. Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt en
veileder om tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten (Q-1104). Av denne fremgår
det at tiltaksplanen skal synliggjøre barnets særlige behov og hvordan disse behovene skal
imøtekommes. Tiltaksplanen bør fremgå av vedtaket om hjelpetiltak. Hensikten med
tiltaksplanen er å styrke den faglige kvaliteten i arbeidet, understøtte dialog og myndiggjøring
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med dem tiltakene angår og sikre god forvaltning og rettssikkerhet. Dersom ikke tiltakene
evalueres regelmessig, vil det oppstå fare for at tiltak løper over lengre tid enn nødvendig,
eller at tiltaket ikke oppfyller sin hensikt.
Bvl § 6-1, 2. ledd sier at:
”Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne loven regnes som
enkeltvedtak.”
Dette innebærer at både avgjørelser om å sette i verk tiltak og avgjørelser som går ut på at det
ikke skal settes i verk tiltak, skal regnes som enkeltvedtak. Det må derfor legges til grunn at
opphør av frivillige hjelpetiltak etter barnevernloven skal skje formelt i form av et
enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at vedtaket skal være skriftlig, være begrunnet, opplyse
om klageadgang, klagefrist, klageinstans samt retten til å se sakens dokumenter.
Revisjonen har lagt til grunn følgende kriterier for å belyse problemstillingen:
Barneverntjenesten skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det
er truffet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset.
Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.
Opphør av hjelpetiltak må være dokumentert i form av enkeltvedtak.
Internkontroll
Problemsstilling:
Har kommunen implementert et system for internkontroll i barneverntjenesten i henhold til
forskrift?
Internkontrollen må kunne dokumenteres, og til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
Barnevernloven § 2-1 omhandler kommunens oppgaver ift ansvarsfordeling og
administrasjon av barneverntjenesten i kommunen. I 2. ledd heter det bl. a. at:
”Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne
redegjøre for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll”.
I tillegg har Barne- og likestillingsdepartementet i medhold av barnevernloven gitt ut en egen
forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. Denne
trådte i kraft 1. januar 200612.
Forskriften definerer i § 3 internkontroll til å være:
”Systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold
av lov.”

12

Jfr vedlegg 2
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Forskriftens § 4 fastsetter enkelte forhold som skal omfattes av internkontrollen. Det fremgår
videre i forskriftens § 5 at:
”Internkontrollen må kunne dokumenteres i en form og det omfang som er nødvendig
på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig”
På bakgrunn av forskriften om internkontroll, kan følgende kriterier stilles opp:
Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan barneverntjenesten er organisert, samt
barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det
skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
Kommunen skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover
og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten.
Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter
innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll.
Kommunen skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
Det skal gjøres bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av
barneverntjenesten
Kommunen skal ha oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for
svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.
Kommunen skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige
prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av barnevernlovgivningen.
Det skal foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å
sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i
barneverntjenesten.
Internkontrollen må kunne dokumenteres, og til enhver tid være oppdatert og
tilgjengelig.
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Vedlegg IV: Metodisk gjennomføring
Gjennomføring
Revisjonen har i gjennomgang av saksmapper og statistikk, hatt fokus på årene 2011-2012 for
å sikre relevans i forhold til dagens praksis. Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak
belyst gjennom dokumentanalyse, intervju med ledelse og ansatte i barneverntjenesten og
gjennomgang av saksmapper. Revisjonen har vurdert enkeltsaker ut fra et tilfeldig utplukk av
saksmapper slik det er redegjort for i rapporten.
Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. Den
fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring.
Dataenes reliabilitet og validitet
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet.
Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav
til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i
innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte
materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse.
I denne undersøkelsen er ledelse og ansatte ved barneverntjenesten intervjuobjektene. Det er
utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene som ligger
til grunn for undersøkelsen. I tillegg har revisjonen også foretatt kontroll av enkeltsaker. Dette
bidrar også til styrket validitet.
Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille
oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet.
Det styrker også reliabiliteten at intervjuobjektene har verifisert de opplysningene de har gitt i
intervjuet.
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