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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk 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 vurdert barneverntjenesten, med fokus på 

hjelpetiltak i hjemmet. Prosjektet er gjennomført i perioden oktober til desember 2013. Follo 

distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 

ansatte i Enebakk kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av 

undersøkelsen.   

 

 

 

    
 

Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Enebakk kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i kommunen med fokus på 

hjelpetiltak i hjemmet. 

 

Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom dokumentanalyse, intervju, gjennomgang av 

saksmapper samt en nettbasert spørreundersøkelse til ansatte innen barnehager, skoler, helse, 

rus og PPT.  

 

Rapporten peker bl.a. på at kommunen: 

 

 Har tilgang til nødvendige tiltak for å kunne gi et godt faglig tilbud til barn og familier 

som trenger det. 

 

 Revisjonen registrerer at barneverntjenesten har avtale med enkelte enheter i og 

utenfor kommunen, samt jevnlige møter med andre, uten at dette er regulert gjennom 

avtale. Samarbeidet generelt mellom barneverntjenesten og andre enheter, virker på 

generell basis å fungere godt. 

 

 Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for behandling av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelse.  Dette er en positiv framgang som det er viktig å 

videreføre. 

 

 Revisjonen er tilfreds med den tilbakemelding som er gitt på om tiltak bidrar til en 

positiv utvikling og om de tiltak som benyttes er hensiktsmessige.  

 

Undersøkelsen trekker også frem at: 

 

 Kommunen ønsker å redusere utgiftene til hjelpetiltak. Samtidig ligger det an til totalt 

overforbruk på 800’ kr i 2013. Revisjonen viser til at det er hensynet til barnets beste 

som skal avgjøre valg av tiltak. Kommunen må etter revisjonens mening derfor være 

varsom med å vektlegge økonomi i vurderingen av valg av tiltak i enkeltsaker. Dertil 

kommer at bruken av hjelpetiltak ser ut til å øke, både totalt og i antall alvorlige 

tilfeller. Revisjonen er derfor tvilende til at Enebakk kommune bør legge til grunn at 

kostnadene til hjelpetiltak skal reduseres. 

 

 Etablering av flere samarbeidsavtaler, bl.a. med skolene, vil kunne bidra positivt til å 

avklare hvordan samarbeidet skal foregå slik at forventningene til dette blir avstemt. 

 

 Det er indikasjoner på at tilbakemelding til offentlig melder kan ivaretas mer 

konsekvent, spesielt etter undersøkelsessaker. Undersøkelsen viser at offentlig melder 

selv mener at de bør være informert om dette i en større grad enn hva barnevernet har 

som praksis. 

 

 Enebakk kommune har et for høyt antall barn som ikke har gyldige tiltaksplaner. 

Revisjonen minner om at gyldig tiltaksplan er et lovkrav. Tjenesten bør derfor arbeide 

for å redusere dette tallet. 
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 Revisjonen mener at tiltaksplanene kan bli bedre. Dette gjelder i utvikling av bedre 

mål for de tiltak som iverksettes, samt å gjennomføre evaluering av tiltakene der 

vurdering av måloppnåelse fremkommer. 

 

 Kommunen gjennomfører ikke et tilstrekkelig antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk. 

 

 

Revisjonen gir avslutningsvis en del anbefalinger til kommunen på bakgrunn av 

undersøkelsens funn og konklusjoner. 
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2 Innledning 
 

I kontrollutvalgets møte 06.12.12, jf. sak nr.63/12, ble det vedtatt å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten med fokus på hjelpetiltak i hjemmet. 

Prosjektplanen ble vedtatt i møte 24.01.13. 

 

I protokollen framkommer også at ”utvalget ønsker at rapporten skal gi en mest mulig 

balansert fremstilling av barneverntjenesten. De ba derfor revisjonen om å undersøke 

hvordan de som melder saker til barnevernet opplever kvaliteten på tjenestene.” 

 

Revisjonsprosjektet ”Barn i fosterhjem” fra 2008 pekte på mangler i forhold til godkjenning 

av fosterhjem, oppfølging av barn plassert i fosterhjem, tilsyn med barn plassert i fosterhjem 

og dokumentasjonsrutiner. Oppfølgingen ble ”tatt til orientering” under behandlingen i 

kommunestyret 22. sep 2008 på bakgrunn av at avvikene ble rapportert som lukket.  

 

2.1 Formål og problemstillinger 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

blir fulgt opp, og om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer 

etter intensjonene sett ut fra et resultat- og brukerperspektiv. 

 

Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er belyst i dette prosjektet:  

 

1. Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Enebakk kommune? 

 

2. Hvordan fanger Enebakk kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet? 

 Hvilke instanser melder til barnevernet? 

 Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, 

barnehage, helsestasjon, skole, osv. 

 

3. Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til 

barnevernet? 

 Type av meldinger. 

 Barnevernets oppfølging. 

 

4. Fungerer hjelpetiltak etter intensjonene? 

 Tiltaksplaner – mål og løpende evaluering. 

 Brukermedvirkning. 

 

5. I hvilken grad er anbefalingene i prosjektet ”Barn i fosterhjem” fulgt opp? 

 Gjennomføres fosterhjemsbesøk i tråd med forskriften? 

 Har kommunen nok tilsynsførere? 

 Gjennomføres et tilstrekkelig antall tilsynsbesøk? 
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Avgrensninger og presiseringer 

Med hjelpetiltak forstås de tiltak som igangsettes etter barnevernloven (bvl) § 4-4. 

 

Riksrevisjonens rapport 3:15 (2011-2012) konkluderte bl.a. med at oppfølgingen av barn i 

fosterhjem ikke er god nok. Dette gjaldt spesielt utfordringer med å få gjennomført 

fosterhjemsbesøk, mangel på tilsynsførere og antall tilsynsbesøk, noe som også ledet til at det 

nasjonalt ble satt fokus på disse områdene. De samme områdene var også mangelfulle i 

Enebakk ved undersøkelsen ”Barn i fosterhjem” fra 2008. Revisjonen har derfor valgt å 

undersøke status for disse områdene i denne rapporten. 

 

3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i krav som følger av lov og forskrift som gjelder for 

barneverntjenesten. Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom dokumentanalyse, 

intervju med leder i barneverntjenesten og gjennomgang av saksmapper. I gjennomgang av 

saksmapper og statistikk, har fokus vært på årene fra hhv. 2012 -2013 og 2010 til 2013 for å 

sikre relevans ift. dagens praksis. 

 

Utplukk av enkeltsaker er gjort ved at revisjonen ba om saksmappene for barn der 

bekymringsmelding var mottatt fra februar til juni 2012, og som har resultert i hjelpetiltak i 

2012. Totalt utplukk er 14 saksmapper av i alt 33 saker. 4 mapper ble lagt bort uten at data ble 

registrert. To av disse mappene fordi sakene i stor grad gjaldt andre forhold enn hjelpetiltak, 

én sak fordi den gjaldt to søsken der de to mappene var svært like. En mappe ble lagt bort pga. 

kompleksiteten i saken som gjorde det vanskelig å isolere vurderingene til kun det som 

vedrører hjelpetiltak. Gjennomgangen baserer seg derfor på data fra 10 saksmapper. 

 

Deretter er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til 128 ansatte innen barnehager, 

skoler, helse, rus og PPT. Undersøkelsen lå ute i 2 uker, med 3 innlagte purringer.  

 

12 av respondentene valgte å melde seg av undersøkelsen. Av de resterende 116, ble det 

mottatt 50 svar. Dette gir en svarprosent på 43 %. Noe av forklaringen på den lave 

svarprosenten, skyldes at undersøkelsen ble filtrert vekk av spamfilteret og ikke havnet i 

innboksen hos flere respondenter.  

 
Undersøkelsen har vært anonym. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at revisjonen ba respondentene ta stilling til en rekke 

påstander. Det var 6 svaralternativ, samt mulighet for å angi vet ikke: 

 

Helt  

uenig 

Uenig Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Enig Helt enig Vet 

ikke/ikke 

relevant 

1 2 3 4 5 6 -1 

 

I tillegg var det anledning til å gi kommentarer til spørsmålstemaene. Noen av resultatene er 

vist i tabellform i rapportens hoveddel.  
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På mange spørsmål er svarfordelingen slik at det ikke er enkelt å trekke en konklusjon.  

Revisjonen mener kommunen selv på flere områder er best i stand til å vurdere hva som er et 

godt nok resultat og hva den bør følge opp videre. Av denne grunn har revisjonen lagt alle 

spørsmål med svarfordeling inn i vedlegg 1 til rapporten. 

 

3.2 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. 

  

Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 

som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne 

oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket 

reliabilitet. 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.  

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
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4 Hjelpetiltak i hjemmet 
 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 

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.” 

 

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. 

 

Barnevernloven legger vekt på hensynet til barnets beste. § 4.-1 sier at: 

 

”Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på 

å finne tiltak som er til beste for barnet.” 

 

Ved skjønnsanvendelse skal barnets beste være avgjørende. Dette gjelder ved avgjørelse om 

man skal velge hjelpetiltak og ved valg mellom tiltak. 

 

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 i 

senter for foreldre og barn….” 

 

Som eksempel på hjelpetiltak som kan være aktuelle, nevner loven støttekontakt, barnehage, 

besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet 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.  

 

Revisjonen har lagt til grunn følgende kriterier for å belyse problemstillingen: 

 

 De hjelpetiltakene som er til disposisjon, bør oppleves som tilstrekkelige til å møte det 

behovet som barn og familier har. 

 Det skal legge avgjørende vekt på hensynet til barnets beste ved valg av hjelpetiltak.  

Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Enebakk kommune? 
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4.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Barneverntjenesten er organisert under en helse- og omsorgssjef som rapporterer til 

rådmannen. Den daglige ledelsen ivaretas av en barnevernleder som har vedtaksmyndighet i 

barnevernssaker. Tjenesten er oppsatt med 10,8 årsverk og har et årsbudsjett på ca 17,5 mill 

kr i 2013. Tjenesten underforbrukte 900’ kr i 2011 og gikk i balanse i 2012. Budsjettet for 

2013 representerer en videreføring av 2012-nivået. Samtidig ligger det inne en forutsetning i 

handlingsplanen om at barnevernet må håndtere økte kostnader på kr 350’ innenfor egne 

rammer. I følge handlingsplanen innebærer dette redusert bruk av tiltak i hjemmet som vil 

kunne medføre økt antall omsorgsplasseringer.   

 

Tjenesten ligger an til et merforbruk på ca 800’ i 2013. Dette ble rapportert i måneds-

rapporteringen for august og september. Bakgrunnen for dette er bl.a. 4 nye fosterhjem i 2013. 

 

Barneverntjenesten inngår i ”Familiens hus” i Enebakk. Dette er en samarbeidsmodell hvor 5 

enheter inngår. Enhetene som inngår i Familiens Hus er Helse, Barn og Unge, 

Barneverntjenesten, PPT, Psykisk helsearbeid og rus og Ungdomsseksjonen (SLT og 

Prosjekthuset). Familiens hus ledes av en styringsgruppe bestående av enhetslederne, hvor 

lederrollen i styringsgruppen går på omgang. Enhetene har eget budsjett og er underlagt to 

kommunalsjefer. Barneverntjenesten er godt fornøyd med denne samarbeidsmodellen, og 

viser til at dette bedrer samarbeidet mellom enhetene. Som eksempel vises til at det er 

opprettet en ordning med ”Brukerens Los” for å hjelpe barn og familier til å komme i kontakt 

med de riktige fagpersonene der det er behov for et flerfaglig tilbud. 

 

Tilgjengelige hjelpetiltak 

Barneverntjenesten mener den stort sett har tilgang til de tiltak som er nødvendig for å kunne 

gi et faglig godt tilbud. Tjenesten er samtidig under økonomisk press for å redusere utgiftene 

til hjelpetiltak slik at budsjettrammen kan holde. Iverksettelse av hjelpetiltak skjer derfor ikke 

bare ut fra en faglig vurdering, men det ligger også økonomiske hensyn bak vurderingene. I 

følge barnevernleder har det likevel ikke skjedd at et faglig begrunnet tiltak ikke har blitt satt i 

gang av økonomiske årsaker. Barnevernleder opplever likevel at hensynet til økonomi vs. hva 

som er best for barnet, er et dilemma og at barneverntjenestens budsjett i årene fremover vil 

måtte ta høyde for økte utgifter til hjelpetiltak. Dette kommer av en økende trend mot at 

barneverntjenesten mottar stadig mer alvorlige bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten 

mener det er grunn til å se mer helhetlig på forholdet mellom ressursbruk, bemanning, kjøp av 

tjenester og kvalitet. Det kan være at en økning i årsverkrammen for Familiens Hus sett som 

helhet, vil kunne gi besparelser på budsjettet. Først og fremst siktes det til tilsetting av 

tiltakspersoner slik som for eksempel familieterapeut og Marte Meo-terapeut.  

 

Overfor revisjonen blir det ellers vist til at tjenesten har relativt betydelige utgifter til 

sakkyndige utredninger i Fylkesnemndsaker. Dette er noe tjenesten ikke kan levere selv fordi 

en sakkyndigs vurderinger har status som bevis i nemnds- og rettsbehandlinger, i motsetning 

til barneverntjenestens vitneprov.  
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I følge statistikkinnhentet fra Enebakk kommune, ble følgende hjelpetiltak i hjemmet benyttet 

i perioden 2010 og 2013 (pr. 30.06): 

 

 2010 2011 2012 2013 

Råd og veiledning 12 34 20 15 

Økonomisk hjelp 5 19 22 14 

Ansvarsgruppe 1 17 12 7 

Skolefritidsordning 3 6 2 1 

Fritidsaktiviteter 5 4 6 2 

Besøk/avlastningsstiltak 1 1 2 6 

Fosterhjem 4 1 1 5 

Tilsyn i hjemmet 1 3 1 3 

Støttekontakt 2 1 2 2 

Barnehage 1 1 1 1 

Tilsyn under samvær   2  

Egen bolig/hybel 2 1 1  

Bolig med oppfølging 1 1 1 4 

MST
1
  1 1  

PMTO
2
 1 2 6  

Marte meo
3
   1  

Medisinsk undersøkelse og behandling 3 1  1 

Utdanning/arbeid 1 2   

Ruskontroll  2 1 3 

Senter for foreldre og barn  1   

Beredskapshjem  1 5 3 

Behandling av barn med særlige behov    1 

Barneverninstitusjon  1 2 0 

Andre hjemmebaserte tiltak 2 3 10 3 

Andre tiltak 5 24 44 26 

Sum antall tiltak 51 129 143 71 

Antall barn 41 65 77 52 

 

Oversikten viser antall tiltak – hvert barn kan ha flere tiltak. 

 

Kommunens statistikk viser at det var en betydelig økning i antall hjelpetiltak fra 2010 til 

2011 og at nivået deretter er videreført ut 2012. Antall barn som mottar tiltak har også økt, 

men ikke i samme grad. 

                                                 
1
 MST er et behandlingstilbud for ungdom mellom 12 og 18 år med alvorlige atferdsproblemer. For noen av ungdommene kan 

MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. Atferdsproblemene kan dreie seg om vold, aggressivitet, rus eller 
uheldig innfl ytelse fra venner. Det foreligger kriterier for hvilke ungdommer som kan få MST-behandling (inklusjonskriterier) 
og kriterier som utelukker dette behandlingstilbudet (eksklusjonskriterier). 
2
 PMTO (Parent Management Training – Oregon) er et tilbud som retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med 

alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønster mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har 
vedvart minimum et halvt år. Barnets symptomer utspiller seg ofte i form av konstant opposisjon med liten vilje til samarbeid, 
mangelfull sinnekontroll, uvanlig stor trassighet og svake sosiale ferdigheter. Med økende alder overføres reaksjonsmønsteret 
ofte til arenaer utenfor hjemmet 
3
 Metode brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. Målet er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo veiledning 

brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og 
ungdomspsykiatrien og habiliteringen (barn med spesielle behov). 
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Gruppen ”Andre tiltak” omfatter tiltak som ikke hører hjemme i de kategorier som er 

forhåndsdefinert i fagprogrammet ”Familia”. Dette gjelder for eksempel familieråd, 

hjemmebesøk, tilbakemelding, støtte og oppfølgingssamtaler. I tillegg er det enkelte 

feilføringer, for eksempel for barnehage. 

 

Antall tiltak pr. barn fordeler seg slik: 

 

 2010 2011 2012 2013 

Antall barn med 1 tiltak 33 36 42 23 

Antall barn med 2 tiltak 7 18 17 21 

Antall barn med 3 tiltak 1 5 12 2 

Antall barn med 4 tiltak  6 4 2 

Antall barn med 5 tiltak   1 1 

Antall barn med 6 tiltak  1  1 

Antall barn med 7 tiltak  2  1 

Antall barn med 10 tiltak   1  

 

Som det fremgår har de fleste barn ett eller to tiltak. Et mindretall har imidlertid fra 5 til 10 

tiltak. 

4.3 Vurdering  

 

Revisjonen legger til grunn at barneverntjenesten har tilgang til nødvendige tiltak for å kunne 

gi et godt faglig tilbud. Vi registrerer også at kommunen ønsker å redusere utgiftene til 

hjelpetiltak og at barneverntjenesten derfor må legge økonomiske hensyn inn i vurderingene 

når tiltak skal velges. Samtidig ligger det an til et totalt overforbruk på 800’ kr i 2013. 

Revisjonen er også informert om at det så langt ikke har skjedd at et faglig godt tiltak ikke har 

blitt igangsatt av økonomiske grunner. 

 

Revisjonen vil vise til at kommunen for det første skal, når vilkårene er til stede, sørge for å 

iverksette hjelpetiltak. Dernest er det hensynet til barnets beste som avgjør valg av tiltak. 

Kommunen må etter revisjonens mening derfor være varsom med å vektlegge økonomi i 

vurderingen av valg av tiltak i enkeltsaker. Dertil kommer at bruken av hjelpetiltak ser ut til å 

øke, både totalt og i antall alvorlige tilfeller. Revisjonen vil også minne om at økningen i 

antall bekymringsmeldinger også må sees på som en ønsket utvikling. Det har i de siste år 

vært satt fokus på det omvendte problem; at det meldes for få saker til barnevernet og at 

barnevernet kommer for sent inn i en rekke tilfeller. Revisjonen er derfor tvilende til at 

Enebakk kommune bør legge til grunn at kostnadene til hjelpetiltak skal reduseres. 

 

Revisjonen har samtidig forståelse for at kostnadene ved barneverntjenesten representerer en 

utfordring som kommunen vil adressere. Men tilnærmingen til dette bør etter revisjonens 

mening fokusere på andre ting enn enkeltavgjørelser etter bvl § 4-4. Det faller utenfor 

mandatet her å gå inn i en økonomisk analyse av driftskostnadene til barnevernet, men en 

helhetlig tilnærming som det barneverntjenesten selv antyder, kan være en mulig tilnærming.  

4.4 Konklusjon 

Revisjonen finner det positivt at barneverntjenesten mener at de tiltakene som er tilgjengelig, 

er tilstrekkelige for å møte de behov barna har. Det er tvilsomt at behovet for hjelpetiltak vil 
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reduseres og at kostnadene av den grunn vil gå ned. Kommunen bør være varsom med å 

vektlegge økonomi i vurderinger av valg av tiltak i enkeltavgjørelser etter bvl. § 4-4.  

 

5 Hvordan fanger Enebakk kommune opp behovet for 
hjelpetiltak i hjemmet? 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Det sentrale lovverket på området er gitt i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, med 

senere endringer frem til 1. januar 2006. 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, 

adferdssosiale 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.” 

 

 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. §§ 

4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 

4-24.” 

Revisjonen har på bakgrunn av lovverket, lagt til grunn følgende kriterier for å belyse 

problemstillingen: 

 

 Barneverntjenesten bør legge til rette for at offentlige virksomheter er kjent med sin 

plikt til å melde fra til barneverntjenesten om mulig omsorgsvikt og adferdsproblemer. 

 

5.2 Faktabeskrivelse 

5.2.1 Samarbeid med andre virksomheter 

 

Hvilke instanser melder til barnevernet? 

Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og andre tjenester? 
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Barneverntjenesten har en samarbeidsavtale med barnehagene. Denne er fra 2007 og er under 

oppdatering. Tjenesten har også avtale med Helse, barn og unge og med Fagteam Ski. Avtale 

med Krise og incestsenteret er under utarbeidelse. 

 

Barnevernleder ønsker i tillegg et tettere samarbeid og avtale med familievernkontoret. 

 

Barneverntjenesten har også jevnlige møter med: 

 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

 Barnehagene. 

 Skolene. 

 Kommunens ungdomsteam. 

 Politiet. 

 

Dette er imidlertid ikke regulert gjennom prosedyrer eller lignende. 

 

Politiet er ment å være til stede på familiens hus én dag i uken, med representant fra politiets 

forebyggende enhet. I saker det er mistanke om vold og overgrep mot barn, oppleves den 

tidvis lange ventetiden på politiets etterforskning og tingretten som konfliktfylt fordi dette kan 

bety at barn ikke blir tatt hånd om raskt nok. Fra politiets side er det presisert at 

barneverntjenesten må agere ut fra det lovverk og fullmakter som tjenesten har, uavhengig av 

hvilke konsekvenser det måtte ha for politiets etterforskning. Det hender derfor at 

barneverntjenesten må sette i gang sin undersøkelse før politiet har fått satt i gang sin 

etterforskning med sikring av bevis, samt avhør av barn og voksne.  
 

Mottatte svar i den nettbaserte spørreunderskelsen, gir uttrykk for at de fleste synes det er lett 

å komme i kontakt med barnevernet. 66 % svarer også positivt på at de har tilstrekkelig 

kontakt med barnevernet. 

 

Svarene er mer delte når det gjelder påstanden: 

 

”Barneverntjenesten er flinke til å informere oss om det ansvaret vi har for å sende 

bekymringsmeldinger til barnevernet.” 

 

 
 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Helt 
uenig 

1 

2 3 4 5 Helt 
enig 

6 

Vet ikke 



Forvaltningsrevisjon  Barneverntjenesten 

 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 17 ENEBAKK KOMMUNE  

 

 

46 % er ikke enige i påstanden. Noe av det samme kommer til uttrykk når vi ber 

respondentene ta stilling til følgende påstand: 

 

 

”Barnevernet gir god veiledning om hvordan vi skal skrive en bekymringsmelding.” 

 

 

 

 

48 % er ikke enige i påstanden. 

 

Det generelle inntrykket av samarbeidet, er imidlertid langt mer positivt: 
 

”Generelt vil jeg si at samarbeidet mellom min enhet og barnevernet fungerer godt.” 

 

 

 

 

70 % angir at de er enige i at samarbeidet fungerer godt. 

 

I den nettbaserte spørreundersøkelsen, fremkom også en del kommentarer om kommunens 

barneverntjeneste.  
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 De fleste er positive: 

 

 Svært hjelpsomme når vi tar kontakt for å få råd. 

 Veldig bra med rutinebesøk i barnehagene. 

 Bra med anonyme samarbeidsmøter mellom barnehagen og barnevernet, bedrer 

samarbeidet og kan hjelpe oss til å oppklare/ta tak i ting tidligere. 

 Det er lett å ringe vår kontaktperson i barnevernstjenesten og drøfte saker anonymt, 

eller en annen person som er tilstede 

 Har samarbeidet med barnevernet og er veldig fornøyd.  

 Det at vi i barnehagen har jevnlige besøk av vår kontaktperson i barnevernet, er med 

på å støtte og styrke oss i den jobben vi skal gjøre ift barn som lever under 

kritikkverdige forhold. Samarbeidsavtalen mellom bhg. og bv. er også flott at vi har. 

Her gis mange svar som vi bruker i vår kontakt med foreldrene. Mulighetene for 

anonyme drøftinger setter vi også stor pris på i vårt arbeid. 

 Barnevernstjenesten er tydelig på at de ønsker et godt samarbeid med barnehagene. 

 Jeg har fått være til stede under samtale mellom barn og barnevernsansatt. Har sett at 

det barnet sier ikke samsvarer med vår erfaring med familien, og kunnet gi 

tilbakemelding på det. 

 

 Noe mer betinget: 

 

 Når melder ikke opplever å komme i kontakt med barnevernstjenesten, og det 

oppleves som noe vilkårlig hva slags informasjon vi får tilbake, blir terskelen for å 

melde høyere. Dette skaper ikke minst usikre møter mellom oss, foresatte, barnet og 

barnevernstjenesten, noe som skader relasjonsbygging mellom oss og hjemmene. Vi 

trenger tydeligere kontaktpersoner og rutiner i møte med barnevernstjenesten 

 Jeg er fornøyd med mitt samarbeid med BV, men de virker å ha alt for mye å gjøre.  

 Det varierer veldig fra saksbehandler til saksbehandler hva slags type informasjon vi 

som melder får, og hvor hyppig. Det flyttes svært ofte på møter mellom oss og 

barnevernstjenesten, og det er vanskelig å få tak i dem til samarbeidsmøter. 

 Vi ønsker å få oftere tilbakemelding fra BV om at meldingen er mottatt og evt. åpnet 

undersøkelse, satt inn tiltak. 

 Jeg savner det forebyggende arbeidet - lavterskeltilbudene vi hadde før - som f.eks. 

samarbeidsmøtene mellom ulike instanser der Bv. var en selvskreven del. 

 Barnevernet bør ha faste møtetider på skolene, slik at vi kan drøfte tvilssaker anonymt. 

Jeg har aldri fått veiledning om hva som bør med i en bekymringsmelding. 

 

Noe negativ: 

 

 Min erfaring er at barnevernet er for tafatte i forhold til å sette inn tiltak for familier 

som sliter. 

 Treffer tiltak som angår skolen uten at vi alltid er en del av dette. De har ofte en 

holdning om at "dette tar skolen seg av” uten at de vet hvordan hverdagen på skolen 

er. 

 Jeg føler at kommunikasjon med barnevernet er en enveis kommunikasjon, der vi kun 

hører noe dersom barnevernet kommer på skolen og ønsker å snakke med elever i 

timene. Da blir vi brukt til å hente elevene ut og kanskje roe de ned 

 Vi har savnet tilbakemelding på meldte saker, noe det også er formidlet til barnevernet 

at vi savner  
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 Opplever at de er restriktive med å dele informasjon til tross for skriftelig samtykke 

 Vi etterlyser stadig utfallet av meldingen, om den blir undersøkt eller tiltak som settes 

i gang 

 

5.2.2 Bekymringsmeldinger 

 

Tjenesten opplyser at den har styrket kapasiteten til å drive undersøkelser og oppfølging av 

tiltak med ett årsverk fra midten av 2013. Tjenesten har utviklet en egen rutinebeskrivelse 

(26.02.12), men ikke egne sjekklister. Alle rutinene blir for tiden revidert. 

 

En nærmere analyse av hvor meldingene kommer fra, gir følgende fordeling: 

 

Meldingsinstans 2010  

(1.7-31.12) 

2011 2012 2013 

(1.1-30.06) 

Politi 10 14 11 9 

Barneverntjenesten 4 18 16 6 

Barnevernvakta 4 5 11 9 

Anonym 2 17 13 5 

Foreldre 6 9 10 1 

Skole 2 15 11 6 

Barnehage 3 7 8 8 

NAV 2 4 13 3 

Andre private 3 7 2  

Lege/sykehus 2 5 6  

PPT 1 4 3 1 

BUP 1 3 7 1 

Bufetat/Fagteam  Ski  3   

Helsestasjonen  8 4 3 

Voksenpsykiatrien   8 3 

Rehabiliteringstj.  5 1  

Familievernktr.  4  1 

Barnet selv  1   

Kriminalomsorgen  1   

Hjemmetjenesten  1   

Tannhelsetjenesten  2   

Sum 40 133 125 56 

 

 

Som oversikten viser, er det en rekke forskjellige instanser som melder til barnevernet. De 

fleste meldinger kommer fra politi, barneverntjenesten selv og barnevernvakta.  

 

Revisjonen har videre innhentet informasjon om hva bekymringsmeldingene gjelder. Med 

utgangspunkt i tjenestens journaler fra 2010 til 2013, kan disse grupperes på følgende måte: 
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”Andre forhold ved foreldrene” kan for eksempel være unnlatt å følge opp barnets helse, 

henvisninger, timeavtaler og barn som får for mye ansvar hjemme. ”Andre forhold barn” kan 

for eksempel høyt skolefravær, mobbing og slossing. 

 

Ovenstående tabell representerer en grad av forenkling fordi mange saker gjerne er mer 

sammensatt enn oversikten viser. Revisjonen mener likevel den gir et bilde av hva mottatte 

bekymringsmeldinger i stort knytter seg til. Den største enkeltfaktoren som ligger til grunn for 

bekymringsmeldinger, har etter det vi kan se, sammenheng med rus. Dernest følger andre 

forhold som vedrører foreldrene, omsorgsevne og andre forhold som vedrører barnet selv. 

 

Når det gjelder offentlige myndigheters plikt til å melde, svarer nesten alle av respondentene i 

den nettbaserte undersøkelsen at de er godt kjente med den plikten de har til å melde 

bekymring til barnevernet. 92 % er også enige (hvorav 26 % kun delvis enig) i at de har god 

nok kunnskap til å vite når de bør melde bekymring eller ikke.  

 

12 % svarer at de er enige i påstanden – ”det hender at jeg ikke melder bekymring til 

barnevernet selv om jeg vet at jeg burde”: 
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Psykisk mishandling av barn 
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Andre forhold ved barnet 

Vold mot barn/barn vitne til vold 

Manglende foreldreferdigheter 

Andre forhold ved foreldrene 

Foreldres rusmisbruk 
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5.3 Vurderinger 

Revisjonen registrerer at barneverntjenesten har avtale med Helse, barn og unge og Fagteam 

Ski, mens avtale med Krise og incestenteret er under utarbeidelse og avtale med barnehagene 

er under oppdatering.  

 

Dernest gjennomføres jevnlige møter med enkelte andre, uten at dette er regulert gjennom 

avtale. Revisjonen vil også vise enkelte av tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen. 46 % 

er uenige i at barnevernet er flinke til informere om ansvaret for å melde bekymring og 48 % 

er uenige i at tjenesten gir god veiledning i hvordan de skal skrive en bekymringsmelding. Det 

er også noen som medgir at det hender de ikke melder til tross for at de vet de burde.  

 

De skriftlige kommentarene til undersøkelsen er både positive og noe mindre positive. Slik de 

er formulert, kan det se ut som at respondenter fra barnehagene er mer positive enn de fra 

skole. 

 

Revisjonen mener at avtaler kan bidra til å avklare forventninger til hvordan samarbeidet bør 

fungere. Når så vidt mange uttrykker en grad av mangel på informasjon og veiledning, vil en 

avtale kunne regulere hvordan dette skal ivaretas. Det samme gjelder også ift. skolene, hvor 

det ikke er avtale og hvor det kan se ut som om tilbakemeldingene i en viss grad er mer 

kritiske. 

 

Etter revisjonens mening bør barneverntjenesten vurdere å inngå avtaler med flere enn de som 

er nevnt i rapporten. I særlig grad gjelder dette avtale med skolene. 

 

Samarbeidet generelt mellom barneverntjenesten og andre enheter, virker imidlertid til å 

fungere godt. 

 

Revisjonen har ellers ingen merknader til oversiktene som viser hvem som melder og til 

oversikten over hva meldingene gjelder. 

5.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten har etablert et samarbeid med andre som på generell basis fungerer godt. 

Revisjonen mener at etablering av flere samarbeidsavtaler, bl.a. med skolene, vil kunne bidra 

positivt til å avklare hvordan samarbeidet skal foregå slik at forventningene til samarbeidet 

blir avstemt. 
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6 Meldinger til barnevernet 
 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Det sentrale lovverket på området er gitt i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, med 

senere endringer frem til 1. januar 2006. Lovens § 4-2 sier 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.  

 

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.” 

 

Bvl § 6-7 a krever at barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten tilbakemelding, med mindre den er åpenbart grunnløs, eller der andre 

særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. 

Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet? 
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Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra 

melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd
4
, skal tilbakemeldingen også opplyse om 

hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak. 

 

Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi melder som omfattes av § 

6-4 annet og tredje ledd, ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Meldingen 

skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger 

opp saken videre. 

 

Kriterier: 

 

 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. 

 Offentlig melder skal få tilbakemelding om at melding er mottatt og om det er åpnet 

undersøkelsessak. Etter undersøkelsen skal barnevernet gi melding om saken er 

henlagt eller følges opp videre. 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

6.2.1 Bekymringsmeldinger 

 

Barneverntjenesten har en rutinebeskrivelse for behandling av meldinger. I denne fremgår 

bl.a. at: 

 Barnevernleder har ansvar for å påse at meldinger blir ivaretatt på en forskriftsmessig 

måte, og at meldinger gjennomgås innen fristen. 

 Barnevernleder har ansvar for å makulere meldinger som er åpenbart grunnløse. 

 Saksbehandler har ansvar for mottak av muntlige henvendelser, skrive meldingen ned 

og legge den til sekretær for innregistrering. 

 Sekretær har ansvar for registrering av meldinger i Familia og ta ut Folkeregisterdata. 

Meldingen med folkeregisterdata legges til leder. 

 Leder undersøker om barneverntjenesten har vært inne i familien tidligere? Passive 

saker sjekkes. 

 Leder og stedfortreder drøfter om nødvendig bekymringsmeldingen og konkluderer 

innen en uke. 

 Leder har ansvar for å sende brev om tilbakemelding til melder der meldingen 

henlegges. 

 Saksbehandler som får tildelt saken har ansvar for å sende brev om tilbakemelding til 

melder i de tilfellene meldingene har gått til undersøkelse. 

 Sekretær har ansvar for å arkivere henlagte meldinger. 

Det fremgår også at både offentlig og privat melder skal ha en generell skriftlig tilbakemelding 
om at meldingen er mottatt. Offentlig melder skal i tillegg opplyses om meldingen har gått til 
undersøkelse eller henleggelse. 

                                                 
4
 Offentlig melder m m. 
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Oversikt over bekymringsmeldinger fremgår av barneverntjenestens halvårlige rapport til 

Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2011 til 2013: 

 

Rapporteringsdato 30.06.11 31.12.11 30.06.12 31.12.12 30.06.13  

Antall mottatte meldinger 58 67 58 57 55 A 

Antall meldinger fra forrige 

halvår som ikke er 

gjennomgått 

0 0 2 0 2 B 

Antall mottatte meldinger 

som ikke ga grunnlag for 

gjennomgang 

0 0 1 0 0 C 

Antall meldinger som ikke 

er gjennomgått pr 

rapportdato 

0 2 1 2 2 D 

Antall gjennomgåtte 

meldinger siste halvår 

58 65 58 65 55 E 
(A+B-C-D) 

-herav gjennomgått innen 1 

uke 

57 65 56 63 55 E1 

Antall fristoversittelser 1 0 2 2 0 E2 

(E-E1) 

Antall henlagte meldinger 15 18 12 17 16 F 

 

Oversikten viser at det ble behandlet 123 bekymringsmeldinger i 2011. 1 melding ble ikke 

behandlet innen fristen på en uke. I 2012 ble det behandlet 123 meldinger. 4 meldinger 

overholdt ikke fristen. Frem til 30. juni var det behandlet 55 meldinger i 2013. Alle er 

rapportert innenfor fristen. 

 

I de enkeltsakene revisjonen vurderte, var kravet om tilbakemelding til offentlig melder om 

mottatt melding og evt. iverksettelse av undersøkelse, ivaretatt. 
 

I spørreundersøkelsen, plasserte imidlertid 28 % av respondentene seg på den uenige delen av 

svaraksen på påstanden ”Når vi har meldt bekymring om et barn, har vi alltid fått 

tilbakemelding fra barnevernet om at meldingen er mottatt.” 

 

 

 

Revisjonen registrerer også at 26 % svarer ” vet ikke ” på påstanden. 
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6.2.2 Undersøkelsessaker 

 

Barneverntjenestens rutinebeskrivelse skisserer følgende ansvarsfordeling 

 Barnevernleder fordeler undersøkelsessaker til saksbehandler. Det skal som 

hovedregel være to saksbehandlere i undersøkelsesfasen. 

 Barnevernleder setter en dato for midtveisevaluering ved fordeling av undersøkelsen. 

 Saksbehandler har ansvar for at det utarbeides en plan for undersøkelsen. 

 Barnevernleder har hovedansvar for å påse at undersøkelser blir gjennomført på en 

forskriftsmessig måte. 

 Saksbehandler har ansvar for fremdriften i tildelte undersøkelsessaker og for at 

gjeldende tidsfrister overholdes. 

 Saksbehandler har ansvar for gjennomføring av undersøkelsen, i henhold til rutiner 

som fremgår av Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene. 

 Saksbehandler har ansvar for at barnet blir hørt og at barnets behov står i fokus. 

 Barnevernleder har sammen med saksbehandler ansvar for å beslutte om 

undersøkelsessak skal henlegges eller tiltak iverksettes. 

Rutinebeskrivelsen redegjør for videre fremdrift i undersøkelsen. Det er bl.a. vektlagt å 

involvere foreldre og barnet selv i prosessen.  

Oversikt over behandlingen av undersøkelsessaker fremgår av barneverntjenestens halvårlige 

rapport til Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2011 til 2013: 

 

Rapporteringsdato 30.06.11 31.12.11 30.06.12 31.12.12 30.06.13  
Antall nye undersøkelser siste halvår  43 47 46 50 39  

Antall avsluttede undersøkelser siste 

halvår 
34 40 51 49 32 A 

Antall henlagte undersøkelser siste 

halvår  
23 26 30 27 24 B 

Vedtak om tiltak fattet av 

barneverntjenesten 
11 14 21 22 8 C 

Antall saker konkludert og oversendt 

fylkesnemnda 
0 0 0 0 0 D 

Antall saker undersøkt innen 3 mnd 22 38 40 37 27 E 
Antall saker undersøkt mellom 3-6 

mnd 
12 2 10 12 5 F 

Antall saker undersøkt etter 6 mnd 0 0 0 0 0 G 
Antall saker mellom 3-6 mnd 

undersøkelsestid der det er besluttet 

utvidet undersøkelse 

2 1 8 7 4 H 

Antall fristoversittelser 10 1 4 5 1 F+G-H 

 

 

Oversikten viser at kommunen har innrapportert 74 undersøkelsessaker som avsluttet i 2011. I 

2012 er det innrapportert at det ble avsluttet 100 undersøkelsessaker. I disse to årene ble det 

registrert hhv. 11 og 9 fristoversittelser. I første halvår 2013 ble det avsluttet 32 

undersøkelser. I rapporteringen til Fylkesmannen, oppgis 1 fristoversittelse for første halvår 

2013. 
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I de enkeltsakene revisjonen har sett på, finner vi også at samtykkeerklæring er innhentet fra 

foreldrene. 

 

Når undersøkelsen er ferdig og det konkluderes med tiltak, skal dette iverksettes med et 

enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Barneverntjenesten har utarbeidet en 

skriftlig vedtaksmal. Denne inneholder en beskrivelse av selve saken, dens bakgrunn, selve 

vedtaket og begrunnelse.  Det vises bl. a. også til at vedtaket kan påklages, klagefristen på 3 

uker, klageinstans og hvem klagen skal sendes til, barnevernets veiledningsplikt og 

muligheten for hjelp til å fremsette klage og adgangen til å se sakens dokumenter.  

 

Enkeltvedtakene ivaretok gjennomgående de mest sentrale kravene i forvaltningsloven. 

 

For å belyse om barnevernet gir melderen tilbakemelding om saken er henlagt eller følges opp 

videre, har vi bedt respondentene ta stilling til følgende påstand: 

”Når barnevernet har gjennomført en undersøkelse, har vi fått melding om resultatet av 

undersøkelsen.” 

 

 

Som det fremgår, er 54 % uenige i påstanden. I tillegg angir 24 % at de ikke vet. 

 

6.3 Vurderinger  

 

Når det gjelder barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger, ser det ut til at disse i 

overveiende grad behandles innen fristen på en uke.  Spørreundersøkelsen indikerer at 

offentlig melder ikke alltid får tilbakemelding om at melding er mottatt og at undersøkelse 

evt. er iverksatt. Revisjonen fant imidlertid ikke grunnlag for dette ved gjennomgang av 

enkeltsaker. Kravet om tilbakemelding ble tatt inn etter en lovendring i 2009. Det er vanskelig 

å vurdere hvor korrekt tilbakemeldingen fra respondentene er i forhold til dagens praksis, men 

revisjonen registrerer at en del i alle fall mener at de ikke får tilbakemelding, og at en like stor 

del ikke vet om de har fått tilbakemelding. 

 

Når det gjelder barnevernets overholdelse av undersøkelsesfrister, viser statistikken at 

Enebakk kommune kun hadde én fristoversittelse siste halvår, mens antallet de siste årene har 

vært ca 10. Dette er en positiv framgang som det er viktig å videreføre. Som for 

meldingsgjennomgangen, viser tilbakemeldingen fra respondentene at over halvparten i en 
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viss grad mener at de ikke får melding om resultatet av undersøkelsen. I tillegg svarere 24 %  

at de ikke vet om melding er mottatt.. Lovens krav er at tilbakemelding skal inneholde 

opplysninger om hvorvidt saken er henlagt eller om den følges opp videre. Det er noe usikkert 

hva respondentene har lagt i begrepet ”resultat”, men sett i lys av at det bare er 22 % som 

mener at slik tilbakemelding blir gitt, kan det se ut som om barneverntjenesten har et 

forbedringspotensial på dette punktet. 

 

Rutinebeskrivelsen omhandler som siste kulepunkt at offentlig melder skal ha tilbakemelding, 

evt. også om tiltak(jfr. Kap. 7). Revisjonen hadde gjerne sett at dette ble tydeliggjort noe mer, 

f. eks. under overskriften ”ansvar”. 

 

6.4 Konklusjon  

 

Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for behandling av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelse. Det er viktig å videreføre den positive trenden tjenesten nå 

har, slik at antallet fristovertredelser blir null. Det er indikasjoner på at tilbakemelding til 

melder kan ivaretas mer konsekvent, spesielt etter undersøkelsessaker.  

 



Forvaltningsrevisjon  Barneverntjenesten 

 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 28 ENEBAKK KOMMUNE  

 

7 Oppfølging av hjelpetiltak 
 

 

 

7.1 Revisjonskriterier  

 

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 holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og 

vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt 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 

med dem tiltakene angår og sikre god forvaltning og rettssikkerhet.  

 

Revisjonen vil også vise til bvl § 6-7a som viser til at når barneverntjenesten skal iverksette 

eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje 

ledd
5
 får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi 

melderen tilbakemelding om tiltakene. 

 

Det er altså ikke et krav at barnevernet skal gi tilbakemelding om tiltak, men loven gir adgang 

til at det kan gjøres. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Gjelder offentlige myndigheter mm. 

Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? 
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Følgende kriterier legges til grunn: 

 

 Tiltak bør velges i samråd med familien og ut fra barnets og familiens konkrete behov. 

 Barneverntjenesten bør vurdere om offentlig melder skal få tilbakemelding om tiltak 

som iverksettes. 

 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. 

7.2 Faktabeskrivelse 

7.2.1 Tiltaksplaner 

Barneverntjenestens rutinebeskrivelse skisserer ansvaret slik: 

 

 Saksbehandler har ansvar for at det utarbeides tiltaksplan i alle saker hvor tiltak 

iverksettes. Gjelder også plasseringer etter §§4-24 og 4-26. 

 Barnevernleder har ansvar for at tiltaksplan er utarbeidet før vedtak om hjelpetiltak 

godkjennes. 

 Saksbehandler har ansvar for å utarbeide tiltaksplan i samarbeid med barnet, 

foreldrene og eventuelt tiltaket. 

 Saksbehandler har ansvar for at tiltaksplanen undertegnes av partene. 

 Saksbehandler har ansvar for løpende oppfølging og evaluering av tiltaksplanen, og at 

oppfølging og evaluering nedtegnes i møtereferater, journalnotat eller på annen måte. 

 Saksbehandler har ansvar for jevnlig oppdatering av tiltaksplanen. 

 Saksbehandler har ansvar for at tiltaksplaner dokumentføres og arkiveres i barnas 

mapper. 

 Mal for tiltaksplaner, som finnes i Familia og veilederen utarbeidet av Barne- og 

likestillingsdepartementet benyttes i arbeidet med tiltaksplaner. 

 Saksbehandler utarbeider tiltaksplan i alle saker hvor tiltak iverksettes. Gjelder også 

plasseringer etter §§4-24 og 4-26. Jf. Veilederens Del V Tiltaksplaner for plasseringer 

ette §§ 4-24 og 4-26. 

 

Revisjonen har fått opplyst at tiltaksplanene generelt er oppdaterte og ajourholdt. 

Barneverntjenesten holder kontakt med familien i undersøkelsesfasen og familien er med å 

utarbeide tiltaksplan. Medvirkning i arbeidet dokumenteres ved at foreldrene signerer på 

tiltaksplanen, som oppbevares i den enkeltes saksmappe. I enkelte tilfeller kan det være 

vanskelig å få signatur på tiltaksplanen fordi foreldrene ikke signerer og sender tilbake en 

kopi til barneverntjenesten når de får denne oversendt.  

 

Tjenesten har styrket kapasiteten til å drive undersøkelser og oppfølging av tiltak med ett 

årsverk fra midten av 2013. Tjenesten har utviklet rutinebeskrivelser.  Alle rutinene blir for 

tiden revidert. Barneverntjenesten arbeider også med å implementere prosedyrer for 

evaluering av tiltak. 

 

Brukermedvirkning dokumenteres primært ved underskrift på tiltaksplanen, men det kan være 

vanskelig å få returnert tiltaksplaner som er sendt til foreldre og/eller barn for å bli 

underskrevet. Det blir også godkjent at brukerne har medvirket til innholdet i tiltaksplanen når 

deltakelse kan dokumenteres i møter o.l. i undersøkelsesfasen som leder opp til vedtaket om 

hjelpetiltak. 
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Oversikt over tiltaksplaner: 

 

 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.12.12 30.06.13 

Antall barn i hjelpetiltak totalt 61 50 55 63 74 

Antall barn i hjelpetiltak som har 

tiltaksplan (bvl § 4-5) 

50 41 44 52 53 

Antall barn i hjelpetiltak som ikke 

har tiltaksplan 

11 9 11 11 21 

Herav antall som har hatt sin TP 

evaluert siste halvår 

    25 

 

 

Etter statistikken over, mangler en del tiltaksplaner. Det betyr ikke nødvendigvis at 

tiltaksplanen ikke eksisterer, men at den f. eks. kan være utgått på dato. 

 

Revisjonen har ved gjennomgang av enkeltsaker registrert at saksmappene generelt var 

ryddige. De hadde dokumentliste med løpende nummerering som samsvarte med rekkefølgen 

på dokumentene i saksmappen. I seks av sakene manglet det imidlertid dokumenter som 

skulle være der iht. dokumentlisten. 

 

Vi registrerte videre at: 

 I tre av sakene var ikke tiltaksplanen tidsavgrenset. 

 Hovedmål i tiltaksplanene var gjerne formulert med begreper som ”skal oppleve 

mestring”, ha det ”trygt og stabilt”, sikre barnet ”god omsorg”.  Delmål manglet i flere 

saker. Det manglet gjennomgående kriterier (indikasjoner på måloppnåelse) for når 

målet er nådd (Hva er for eksempel kriteriet for at barnet skal oppleve mestring eller 

ha det trygt og stabilt?). 

 

For å belyse om barnevernet gir melderen tilbakemelding om tiltakene, har vi bedt 

respondentene ta stilling til påstanden: 

”Når barnevernet har satt inn tiltak for barn vi har meldt bekymring for, har vi fått 

tilbakemelding om dette.” 
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Som oversikten viser, er 22 % enige i påstanden. 20 % vet ikke, mens 58 % er uenige. 

7.2.2 Evaluering 

Evalueringen innebærer, ifølge departementets veileder om tiltaksplaner, å vurdere om tiltaket 

virker etter intensjonene – tiltakene må altså evalueres med utgangspunkt i målene. Det heter 

at første evaluering bør skje tidlig, og at evalueringen skal skje i fellesskap med barnet og 

foreldrene. Det bør innhentes informasjon fra relevante instanser. Evalueringen skal 

dokumenteres. 

 

Riksrevisjonen påpeker i sin rapport om det kommunale barnevernet og bruken av statlige 

virkemidler (Dokument 3:15, 2011-2012) at det generelt mangler kunnskap om bruk og 

virkninger av hjelpetiltak. Det er behov for økt kunnskap om virkningene av de 

hjelpetiltakene som barneverntjenestene oftest benytter.
6
  

 

Fra gjennomgangen av enkeltsaker noterte vi at: 

 

 Evaluering var i flere saker angitt som ”jevnlig” uten at det fremkom hvor ofte. 

 I flere saker ble planene fulgt opp gjennom samarbeidsmøter.  Revisjonen ser at dette 

også kan være en form for evaluering. Revisjonen forstår evaluering som å vurdere om 

målsettingen for tiltaket er nådd. Referatene fra samarbeidsmøtene beskrev i liten grad 

slike vurderinger som endte med en konklusjon omkring måloppnåelse, men bar mer 

typisk preg av å være informasjonsutveksling. I flere møter var også 

”informasjonsutveksling” det formulerte formålet med møtene. 

 Evaluering, for eksempel i eget møte eller som eget agendapunkt, fremkom ikke i flere 

saker.  I to av sakene ble tiltaket evaluert senere enn planlagt. 

 

Revisjon har valgt å spørre andre i kommunen som er i inngrep med barn i hjelpetiltak om 

deres opplevelse av hvorvidt hjelpetiltakene fungerer.  Påstanden ”Vi blir involvert når 

barnevernet skal evaluere de tiltak som er satt inn”, ga følgende tilbakemelding: 

 

                                                 
6
 For å frembringe kunnskap om dette har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i februar 

2012, utlyst et forskningsoppdrag om sammenheng mellom mål, målgruppe, intervensjon og 

resultat av de mest brukte hjelpetiltakene. 
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64 % er uenige i at de blir involvert i barnevernets evalueringer. 

 

 

”De ansatte ved barnevernet gir meg tilstrekkelig informasjon om forhold vi bør kjenne 

til om barn vi har et ansvar for” 

 

 

 

 

60 % mener etter dette at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra barnevernet om forhold de 

mener de bør kjenne til. 12 % svarer i tillegg at de ikke vet. 

 

Samtidig er oppfatningene mer positive til virkningen av tiltakene: 

 

”Tiltak fra barnevernet bidrar til at barnet utvikler seg på en positiv måte” 

 

 

 

 

Revisjonen merker seg at 50 % plasserer seg på den positive siden av svaraksen. 24 % er i 

noen grad uenige og 26 % angir at de ikke vet. 
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Respondentenes tilbakemelding på påstanden ”Etter mitt skjønn, er de tiltakene som 

barnevernet setter inn, hensiktsmessige ut fra barnets behov”, avspeiler omtrent de samme 

oppfatningene. ”Vet ikke”- gruppen er 20 %. 

 

7.3 Vurderinger 

 

Ut fra statistikk rapportert til Fylkesmannen, har mellom 9 og 11 av ca 60 barn, manglet 

tiltaksplan de senere år. Første halvår 2013 er dette tallet økt til 21 av 74 barn. Revisjonen 

minner om at gyldig tiltaksplan er et lovkrav. Tjenesten bør derfor arbeide for å redusere dette 

tallet. 

 

Revisjonen er oppmerksom på at dette ikke betyr at tiltaksplan er totalt fraværende, men at det 

kan bety at den er gått ut på dato, ikke er evaluert e.l.  

 

Formålet med gyldig tiltaksplan er å sikre oppfølging av de hjelpetiltakene som er iverksatt. 

Revisjonen vil vise til at manglende tiltaksplan vil kunne innebære at tiltak som videreføres 

burde vært avsluttet eller endret. Dette vil kunne ha konsekvenser for måloppnåelse for det 

enkelte barn, men også kunne bety at kommunen bruker ressursene feil. 

 

Når det gjelder utformingen av tiltaksplanene, er det revisjonens inntrykk at 

barneverntjenesten har en del å hente på å utforme tydeligere mål for de tiltak som iverksettes. 

Målene bør formuleres som en ønsket sluttsituasjon, evt. med delmål og indikasjoner på 

måloppnåelse.  

 

Tiltakene skal evalueres ”jevnlig”. 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. Evalueringen må ta utgangspunkt i det målet som gjelder for tiltaket. Det betyr at 

gode målformuleringer er en betingelse for å kunne evaluere om målet er nådd. Revisjonen vil 

ellers bemerke at tjenesten bør tydeliggjøre evalueringen i de oppfølgingsmøter som 

gjennomføres. Ut fra de enkeltsaker vi har sett på, fokuseres det mye på 

informasjonsutveksling gjennom samarbeidsmøter. Referatene kunne med fordel inneholde 

vurderinger som endte opp med en konklusjon/status omkring måloppnåelse. 

 

Når det gjelder tilbakemelding om tiltak til offentlig melder om tiltak som iverksettes, 

registrerer revisjonen at et flertall mener de ikke får tilbakemelding, evt. at de ikke vet om 

tilbakemelding er gitt. Det samme gjelder for informasjon som respondentene mener de burde 

kjenne til. Hvorvidt tilbakemelding skal gis, beror på en vurdering som barnevernet må foreta. 

Men undersøkelsen viser at offentlig melder selv mener at de bør være informert om dette i en 

større grad enn hva barnevernet har som praksis. 

 

Revisjonen viser til Riksrevisjonens rapport om at det mangler kunnskap om virkninger av 

hjelpetiltak. Selv om spørreundersøkelsen ikke gir noe vitenskapelig svar på sammenhengen 

mellom tiltak og virkning, registrerer revisjonen tilbakemeldingen som positiv på om tiltak 

bidrar til en positiv utvikling og om de tiltak som benyttes er hensiktsmessige. 

7.4 Konklusjon 

 

Enebakk kommune har et for høyt antall barn som ikke har gyldige tiltaksplaner. Revisjonen 

mener dessuten at tiltaksplanene kan bli bedre. Dette gjelder i utvikling av bedre mål for de 
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tiltak som iverksettes. Dernest bør rutinene for evaluering av tiltakene forbedres slik at en 

vurdering av måloppnåelse fremkommer. 

 

Tilbakemeldingene på om tiltak virker, er for en stor del positive. Et flertall mener at barn 

med tiltak fra barnevernet utvikler seg positivt.. Det samme gjelder respondentenes 

tilbakemelding på om de mener tiltakene er hensiktsmessige.  
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8 Oppfølging etter ”Barn i fosterhjem”. 
 

 

 

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 

Fosterhjemsforskriften skiller mellom begrepene omsorgskommune og fosterhjemskommune. 

Begrepene er nærmere utdypet i Retningslinjer for fosterhjem (Q-1072B): 

Omsorgskommunen er den kommunen som er ansvarlig etter barnevernloven § 8-4 

annet ledd. Dette er den kommunen som har reist barnevernssaken eller truffet vedtak 

om plassering som hjelpetiltak. Som en hovedregel vil dette være kommunen der 

barnet oppholdt seg da det oppsto behov for å iverksette tiltak fra barneverntjenestens 

side. 

Fosterhjemskommunen er den kommunen der fosterhjemmet ligger. Når barnet 

plasseres i samme kommune som den som har reist sak eller truffet vedtak om 

plassering i fosterhjem som hjelpetiltak vil fosterhjemskommunen og 

omsorgskommunen være samme kommune. Det er først dersom barnet plasseres i en 

annen kommune enn omsorgskommunen at det er behov for å operere med de to 

forskjellige begrepene omsorgskommune og fosterhjemskommune. 

 

Alle barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører (BVL § 4-22) 

 

I følge forskriftens § 7, skal barneverntjenesten i omsorgskommunen følge opp og føre 

kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Barneverntjenesten skal besøke 

fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i året. Dersom 

barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten 

vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert 

i fosterhjem i mer enn 2 år. 

 

Forkriftens § 8 gjelder tilsyn med fosterhjemmet. Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i 

fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å 

føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger 

som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Barneverntjenesten i 

fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn.  

 

Barneverntjenestene i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at 

barneverntjenesten i omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen 

skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter barneverntjenesten i omsorgskommunen 

 Gjennomføres et tilstrekkelig antall tilsynsbesøk? 

 Gjennomføres fosterhjemsbesøk i tråd med forskriften? 

 Har alle fosterhjemsbarn tilsynsførere? 
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å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i

fosterhjemmet. 

Revisjonen har i dette avsnittet valgt følgende kriterier for våre vurderinger: 

 

 Alle barn plassert i fosterhjem skal ha tilsynsfører. 

 Barneverntjenesten skal gjennomføre minimum 4 fosterhjemsbesøk i året.  

 Tilsynsfører skal foreta tilsynsførerbesøk minst fire ganger i året dersom ikke annet er 

avtalt.  

 

8.2 Faktabeskrivelse 

 

Revisjonen har foretatt en begrenset oppfølging av sentrale mangler fra rapporten ”Barn i 

fosterhjem” fra 2008. Rapporteringen av antall barn, tilsynsførere og gjennomførte besøk og 

tilsyn de senere år, er summert i tabellen nedenfor 

 

 

Rapporteringsdato 30.06.11 31.12.11 30.06.12 31.12.12 30.06.13  
Barn i fosterhjem.(plassert av egen 

kommune og andre kommuner)  
26 23 25 34 38 A 

Antall fosterbarn hvor kommunene har 

tilsynsansvar 
25 18 29 32 35 B 

Hvor mange har tilsynsfører  24 18 21 32 34  
Antall av B som ikke har tilsynsfører 1 0 8 0 1  
Antall tilfeller hvor 4 tilsynsbesøk ikke 

er gjennomført 
8 3 14 6 6  

Antall fosterbarn som kommunen har 

et oppfølgings og kontrollansvar for 
24 26 23 23 24 E 

Antall tilfeller hvor 4 besøk ikke er 

gjennomført 
1 4 18 2 3  

 

Kommunen mangler et fåtall tilsynsførere. Pr. 30. juni 2013 var dette 1, etter å ha vært 8 et år 

tidligere.   

 

Når det gjelder gjennomføring av minimum 4 tilsynsbesøk, er dette ikke gjennomført som 

forutsatt for 6 av 34 barn i første halvår i 2013.Tallet for foregående år har variert fra 3 av 18 

barn(31.12.11) til 14 av 29 barn (30.06.2012) 

 

Når det gjelder gjennomføring av minimum 4 fosterhjemsbesøk, varierer antall manglende 

tilfeller fra 1 til 4, med et særlig stort avvik på 18 tilfeller i 2012. 

8.3 Vurderinger 

 

Revisjonen finner det positivt dersom kommunen nå klarer å finne tilsynsførere til alle. Når 

det gjelder tilsynsbesøk, mener revisjonen at kommunen fortsatt har en utfordring med å få 

gjennomført tilstrekkelig antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk etter lovens krav.  

Revisjonen vil peke på at formålet med tilsynet er å føre kontroll med situasjonen til barna 

som er plassert i fosterhjem, at barna får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Barn som er 

plassert i fosterhjem er i en sårbar situasjon. De har ofte ikke nære pårørende som kan fremme 
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deres interesser på en tilstrekkelig måte. I tillegg innebærer plassering i fosterhjem at barnet 

plasseres i et privat hjem med de konsekvensene dette kan ha for åpenhet og mulighet for 

innsyn i hvordan barnet har det i dagliglivet. Mangel på tilsyn bidrar til å svekke barnas 

rettsikkerhet.      

 

8.4 Konklusjon 

 

Enebakk kommune har innskjerpet sine rutiner for barn plassert i fosterhjem og utviklingen 

har vært positiv siden revisjonen gjennomførte sin undersøkelse i 2008. 

Undersøkelsen viser imidlertid fortsatt at: 

- Ikke alle barn plassert i fosterhjem har tilsynsfører. 

- Antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk er ikke i samsvar med kravene i 

barnevernloven. 
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9 Anbefalinger 
 

Revisjonen mener at følgende tiltak vil kunne bidra til forbedringer i barneverntjenesten: 

 

 

 Samarbeidet mellom barneverntjenesten og sentrale aktører i kommunen bør styrkes 

gjennom å etablere flere samarbeidsavtaler. Revisjonen vil spesielt anbefale å etablere 

samarbeidsavtale med skolene.   

 

 Barneverntjenesten bør kvalitetssikre sine rutiner for å sikre at offentlig melder 

tilbakemeldinger i samsvar med bvl § 6-7 a.  Dette gjelder spesielt vurderingen av om 

tjenesten av hensyn til videre oppfølging av barnet bør gi melder tilbakemelding om 

tiltakene som iverksettes. 

 

 Kommunen bør sikre at alle barn under hjelpetiltak har gyldige tiltaksplaner. Ved 

utforming av tiltaksplaner bør barneverntjenesten spesielt legge vekt på å utvikle gode 

målformuleringer og rutiner for evaluering at tiltakene.  

 

 Barneverntjenesten bør sikre at det gjennomføres lovbestemt antall tilsynsbesøk og 

fosterhjemsbesøk. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til at Rådmannen vil følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger. 

 

Revisjonen registrerer at også rådmannen mener at de økonomiske utgiftene til tiltak vil øke 

og at det er ”barnets beste” som skal legges til grunn når det skal settes inn tiltak. 

 

Revisjonen vil også trekke frem Rådmannens redegjørelse om de utfordringene man har hatt 

med å få etablert samarbeidsavtaler med skolene. Revisjonen oppfatter dette som utfyllende til 

hva som står i rapporten og at redegjørelsen underbygger konklusjonen ytterligere. 

 

Revisjonen vil ellers gi sin tilslutning til Rådmannens sluttkommentar om at det gjøres et godt 

arbeid i barneverntjenesten i kommunen. Uten at det fremkommer i høringssvaret, vil 

revisjonen også fremheve at barneverntjenesten allerede før rapporten var ferdigstilt meddelte 

at den ville igangsatte arbeidet med å forbedre de områdende som rapporten påpeker. 
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13 Vedlegg 1 – Spørreundersøkelse 
 

 
Bekymringsmeldinger 

 

På en skala fra 1 til 6, hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn: 

 

Jeg er godt kjent med den plikten jeg har til å melde bekymring til barnevernet. 

 

 Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 0,0% 

3 2,0% 

4 2,0% 

5 12,0% 

Helt enig 

6 
84,0% 

Vet ikke 0,0% 

N 50 

  

  Jeg har god nok kunnskap til å vite når jeg bør melde bekymring eller ikke. 

 

Navn 
Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 4,0% 

3 4,0% 

4 26,0% 

5 44,0% 

Helt enig 

6 
22,0% 

Vet ikke 0,0% 

N 50 

  

 Det hender at jeg ikke melder bekymring til barnevernet selv om jeg vet at jeg burde. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
48,0% 

2 34,0% 

3 2,0% 

4 2,0% 

5 10,0% 

Helt enig 

6 
0,0% 

Vet ikke 4,0% 

N 50 
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Når vi har meldt bekymring om et barn, har vi alltid fått tilbakemelding fra barnevernet om at meldingen er mottatt. 

 

Navn 
Prosent 

Helt uenig 

1 
4,0% 

2 10,0% 

3 12,0% 

4 6,0% 

5 16,0% 

Helt enig 

6 
26,0% 

Vet ikke 26,0% 

N 50 

 

 

Når barnevernet har gjennomført en undersøkelse, har vi fått melding om resultatet av undersøkelsen. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
18,0% 

2 20,0% 

3 16,0% 

4 12,0% 

5 6,0% 

Helt enig 

6 
4,0% 

Vet ikke 24,0% 

N 50 

  

  

 

Når barnevernet har satt inn tiltak for barn vi har meldt bekymring for, har vi fått tilbakemelding om dette. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
10,0% 

2 30,0% 

3 18,0% 

4 8,0% 

5 6,0% 

Helt enig 

6 
8,0% 

Vet ikke 20,0% 

N 50 
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Samarbeid 

 

På en skala fra 1 til 6, hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn: 

 

Det er lett å komme i kontakt med barnevernet 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 0,0% 

3 8,0% 

4 16,0% 

5 30,0% 

Helt enig 

6 
40,0% 

Vet ikke 6,0% 

N 50 

  

 Vi har tilstrekkelig kontakt med barnevernet. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
4,0% 

2 6,0% 

3 20,0% 

4 16,0% 

5 26,0% 

Helt enig 

6 
24,0% 

Vet ikke 4,0% 

N 50 

  

 Barneverntjenesten er flinke til å informere oss om det ansvaret vi har for å sende bekymringsmeldinger til barnevernet. 

 

Navn 
Prosent 

Helt uenig 

1 
14,0% 

2 16,0% 

3 16,0% 

4 14,0% 

5 10,0% 

Helt enig 

6 
26,0% 

Vet ikke 4,0% 

N 50 

  
  



Revisjon av barneverntjenesten i Enebakk kommune 28.11.2013 14:13 

 

  

 

 

Barnevernet gir god veiledning om hvordan vi skal skrive en bekymringsmelding. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
20,0% 

2 16,0% 

3 12,0% 

4 10,0% 

5 22,0% 

Helt enig 

6 
12,0% 

Vet ikke 8,0% 

N 50 

  

 

 Generelt vil jeg si at samarbeidet mellom min enhet og barnevernet fungerer godt. 

 

 Navn 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 8,0% 

3 20,0% 

4 20,0% 

5 22,0% 

Helt enig 

6 
28,0% 

Vet ikke 2,0% 

N 50 

  

  

 

På en skala fra 1 til 6, hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn: 

 

 Vi blir involvert når barnevernet skal evaluere de tiltak som er satt inn. 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
28,0% 

2 24,0% 

3 12,0% 

4 8,0% 

5 8,0% 

Helt enig 

6 
2,0% 

Vet ikke 18,0% 

N 50 

  

  



 

 

 

De ansatte ved barnevernet gir meg tilstrekkelig informasjon om forhold vi bør kjenne til om barn vi har et ansvar for. 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
22,0% 

2 16,0% 

3 20,0% 

4 18,0% 

5 8,0% 

Helt enig 

6 
4,0% 

Vet ikke 12,0% 

N 50 

 

 Tiltak fra barnevernet bidrar til at barnet utvikler seg på en positiv måte. 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 4,0% 

3 20,0% 

4 24,0% 

5 22,0% 

Helt enig 

6 
4,0% 

Vet ikke 26,0% 

N 50 

 

Etter mitt skjønn, er de tiltakene som barnevernet setter inn, hensiktsmessige ut fra barnets behov 

 

Navn Prosent 

Helt uenig 

1 
0,0% 

2 4,0% 

3 20,0% 

4 22,0% 

5 22,0% 

Helt enig 

6 
12,0% 

Vet ikke 20,0% 

N 50 

 


