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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn 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 bekymringsmeldinger, hjelpetiltak i hjemmet og 
internkontroll. Prosjektet er gjennomført i perioden november og desember 2010. Follo 
distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 
ansatte i barneverntjenesten i Frogn 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 Frogn kommune gjennomført 
en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Frogn kommune.  
 
Prosjektet har hatt fokus på oppfølging av bekymringsmeldinger, hjelpetiltak i hjemmet og 
barneverntjenestens internkontroll. Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har 
generelt gode rutiner for oppfølging, men likevel et forbedringspotensial på enkelte områder. 
 
Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser 
og intervjuer av ledelse og ansatte ved barneverntjenesten.  I tillegg har revisjonen også sett 
på et utvalg av saksmapper for å kontrollere praksis opp mot de rutiner og krav som gjelder.  
 
Rapporten peker bl.a. på at barnevernstjenesten i for mange saker bruker lenger tid enn lovens 
krav på å gjennomføre undersøkelser. Revisjonen viser også til at antallet 
bekymringsmeldinger fra barnehager er lavt, og peker på behovet for et mer strukturert 
samarbeid med andre instanser. 
 
Det er videre vist til at barneverntjenesten gjennom prioritert innsats har redusert antall barn 
som ikke har gyldig tiltaksplan, og at kommunen bør påse at dette nå videreføres. Samtidig 
har barneverntjenesten et forbedringspotensial når det gjelder evaluering av tiltaksplanene. 
 

Rapporten konkluderer med at kommunen har et internkontrollsystem som på mange områder 
fremstår som dekkende. Dette kan likevel etter revisjonens mening forbedres gjennom en 
oppdatert beskrivelse av organisering, gjennomføring av brukerundersøkelser og ved at 
kommunens avvikssystem fungerer slik det er tenkt. 
 
Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 
medvirke til forbedringer i barneverntjenesten i Frogn kommune. 
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2 Bakgrunn 
 
Kontrollutvalget i Frogn vedtok i sitt møte 26 april 2010(sak 15/10), ”Barnevernet – 
hjelpetiltak i hjemmet” som tema for forvaltningsrevisjon i 2010.  Prosjektplanen ble godkjent i 
møte 27 sep 2010 (Sak 19/10). Temaet er i tråd med planen for forvaltningsrevisjon som 
kommunestyret i Frogn har vedtatt for perioden 2009-2012. 
 

3 Formål og problemstillinger 
 
Formål 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til 
barneverntjenesten og hjelpetiltak i hjemmet blir fulgt opp, og om kommunen etterlever 
kravene om internkontroll i henhold til forskrift. 

 
Problemstillinger 
Følgende problemstillinger er belyst i dette prosjektet:  
 

a) Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til 
barnevernet? 
 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med offentlige virksomheter? 
 I hvilken grad melder offentlige virksomheter? 
 Hvordan ivaretas barn som flytter mellom kommuner? 
 Hvordan etterleves barnevernlovens krav til behandling av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelsessaker? 
 
b) Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 

 Hvilke hjelpetiltak er i bruk? 
 Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med lov og regelverk? 

 
c) Har kommunen implementert et system for internkontroll i barneverntjenesten i 

henhold til forskrift? 
 

Avgrensninger og presiseringer 
Med hjelpetiltak forstås de tiltak som igangsettes etter barnevernloven (bvl) § 4-4. Revisjonen 
har derfor ikke vurdert tiltak som er hjemlet etter andre deler av loven. 
 

4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 

Revisjonen har i gjennomgang av saksmapper og statistikk, hatt fokus på årene 2009 og 2010 
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. 
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4.2 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. 
  

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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5 Meldinger til barnevernet 
 

 

 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

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. §§ 

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. 
 
 

Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet? 
 

 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med offentlige virksomheter? 
 I hvilken grad melder offentlige virksomheter? 
 Hvordan ivaretas barn som flytter mellom kommuner? 
 Hvordan etterleves barnevernlovens krav til behandling av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelsessaker? 
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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.” 

 
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. 
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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. 

5.2 Faktabeskrivelse 

5.2.1 Samarbeid med andre virksomheter 

Samarbeidsavtale mellom enhet for helse, enhet for barneverntjenester, fastlegene og 
sosialtjenesten Nav. Denne avtalen retter seg mot målgruppene barn av psykisk syke og barn 
av rusmisbrukere, og skal etablere samarbeidsrutiner, avklare ansvarsforholdet mellom de 
ulike kommunale instansene, tydeliggjøre oppgavefordelingen, tydeliggjøre reglene om 
taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett og ivareta rettsikkerhetsmessige forhold for 
brukerne i samarbeidet. Avtalen redegjør også for rutiner for melding til barneverntjenesten 
og hva en melding skal inneholde, samt for barneverntjenestens tilbakemelding. Videre 
inneholder avtalen også et punkt om samarbeid i konkrete saker. 
 
Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og barnehagene i Frogn kommune. Avtalen skal 
bidra til gode og forpliktende samarbeidsrelasjoner mellom barneverntjenesten og 
barnehagene i Frogn kommune. I henhold til avtalen skal barneverntjenesten og barnehagen 
avholde faste samarbeidsmøter hvor både samarbeidsrutinene og mer generelle 
problemstillinger tas opp til drøftelse. Det klargjøres også at det vil være nødvendig med 
samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagen i enkeltsaker. 
 
Avtalen beskriver at barneverntjenesten og styrerne i barnehagene skal ha to faste møter i året 
hvor formålet med møtene er å utveksle erfaringer av mer generell karakter, evaluere 
samarbeidsavtalen og samarbeide om felles forebyggende oppgaver. I tillegg skal en fast 
representant fra barneverntjenesten delta på møte med styrer i hver barnehage to ganger pr. år. 
Dagsorden på dette møtet er gjensidig informasjon om hverandres virksomheter samt 
anonyme drøftinger av problemstillinger i forhold til barn barnehagen er bekymret for. I 
tillegg inngår også rutiner for samarbeid om enkeltsaker. Avtalen skal evalueres en gang pr år.  
 
Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og skolene i Frogn kommune. 
Barneverntjenesten og skolene i Frogn kommune ønsker med denne avtalen å inngå gode og 
forpliktende samarbeidsrelasjoner med hverandre. Det fremgår av avtalen at 
barneverntjenesten og skolene har særlig behov for gode samarbeidsrutiner i de tilfeller hvor 
skolen er bekymret for barns/unges omsorgssituasjon. Barneverntjenesten og skolen skal 
derfor avholde faste samarbeidsmøter hvor både samarbeidsrutinene og mer generelle 
problemstillinger tas opp til drøftelse. Det vil dessuten være nødvendig med samarbeid 
mellom barneverntjenesten og den enkelte skole i enkeltsaker. Avtalen inneholder også 
rutiner for meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding fra barneverntjenesten. 
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Avtalen beskriver at barneverntjenesten og skolelederne har to faste møter pr år. Formålet 
med møtene er å utveksle erfaringer av mer generell karakter, evaluere samarbeidsavtalen og 
samarbeide om felles forebyggende oppgaver. I tillegg inngår også rutiner for samarbeid om 
enkeltsaker. Avtalen skal evalueres en gang pr år. 
 
Samarbeidsavtale mellom helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og barneverntjenesten i 
Frogn kommune. Avtalen skal etablere gode samarbeidsrutiner mellom helsesøstertjenesten, 
jordmortjenesten og barneverntjenesten, avklare ansvarsforholdet mellom 
helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og barneverntjenesten, tydeliggjøre 
oppgavefordelingen mellom helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og barneverntjenesten, 
tydeliggjøre reglene om taushetsplikt/opplysningsplikt/opplysningsrett og ivareta 
rettsikkerhetsmessige forhold for brukerne i samarbeidet mellom helsesøstertjenesten, 
jordmortjenesten og barneverntjenesten 
 
Avtalen redegjør for rutiner for melding til barneverntjenesten og hva en melding skal 
inneholde, samt for barneverntjenestens tilbakemelding. Dernest beskriver avtalen at 
barneverntjenesten skal delta på to samarbeidsmøter pr. år. Formålet er å utveksle informasjon 
om hverandres oppgaver og forventninger til hverandre, følge opp rutinene for samarbeid, 
evaluere samarbeidsavtalen, bli kjent med hverandre. Møtene kan også brukes til anonyme 
drøftinger av bekymringer knyttet til konkrete barn, dersom helsestasjonen har behov for det. 
Det arrangeres videre fire felleslunsjer pr. halvår hvor barneverntjenesten, helsestasjonen og 
PPT inviteres. Formålet er å informere om ”godt nytt” og å bli kjent med hverandre. 
I tillegg inngår bl.a. også rutiner for samarbeid om enkeltsaker og årlig evaluering av avtalen. 
 
Saksbehandlere som revisjonen har snakket med er positive til at det er inngått 
samarbeidsavtaler med andre etater. Det vurderes som nyttig dersom det også blir inngått 
avtale med psykiatritjenesten. Inngåtte avtaler blir også fulgt opp etter intensjonen, og det er 
oppnevnt faste kontaktpersoner som er kjent for avtalepartene. Saksbehandlerne ga uttrykk for 
at avtalene bl.a. bidrar til å senke terskelen i forhold til å ta kontakt med barneverntjenesten. 
For øvrig ble det understreket at barneverntjenesten også samarbeider med andre instanser og 
nivåer uavhengig av samarbeidsavtale. 
 
Etter hva revisjonen har fått opplyst, har barneverntjenesten også etablert et samarbeid med 
BUP og Fagteam/Ski, samt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Barneverntjenesten har 
rutinemessige møter med Fagteam/Ski. Det er ikke etablert egne rutiner for samarbeid med 
øvrige instanser, men det arbeides med å få på plass ordninger som på en bedre måte ivaretar 
samarbeidet mellom barneverntjenesten og fastlegene, PPT, politi og NAV. 
Barneverntjenesten ser også nytten av et mer strukturert samarbeid med tannlegene. 

5.2.1 Bekymringsmeldinger 

Barneverntjenesten har hatt en økning på ca 100 % i antall meldinger over de siste år. Det blir 
likevel fremholdt at kommunen ligger noe lavere i antall meldinger sammenlignet med de 
andre Follokommunene som også har en økning i antallet. Barneverntjenesten vurderer antall 
meldinger fra skole og barnehager til å være for lavt. Samtidig erfarer tjenesten at det har 
skjedd en klimaendring ved at andre instanser er blitt mer positive i forhold til å skulle melde 
til barneverntjenesten og at det også i 2009 var en økning i antall meldinger både fra 
barnehage, skole og helsestasjon. Denne økningen ligger ikke an til å bli like stor i 2010. 
 
En analyse av hvor meldingene i 2009 og 2010 (pr 9.12) kommer fra, viser følgende 
fordeling: 
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Meldingsinstans Antall meldinger 

2009 2010 
Politi/lensmann 27 23 
Skole 16 12 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 13 7 
Mor/far/foresatte 11 20 
Lege/sykehus 8 9 
Barnevernvakt 8 9 
Barneverntjenesten 7 8 
Barnehage 5 1 
Naboer 3 7 
Krisesenter 3  
Familie for øvrig 2 2 
Sosialkontoret 2 3 
PPT 1 1 
Andre offentlige instanser 1 3 
Barnet selv 1 1 
BUP  3 
Andre 5 15 
Totalt antall 113 124 

 
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. 
 
Revisjonen merker seg at for disse to årene står politi og lensmann for omtrent 21 % av 
meldingene og skole representerer ca 12 %. Det er også grunn til å merke seg at barnehage 
bare er melder i ca 2,5 % av meldingene i perioden. Barneverntjenesten opplyser at 
tannhelsetjenesten tidligere var meldere gjentatte ganger, noe som ikke har vært tilfelle i det 
siste.  
 
Med utgangspunkt i mottatte meldinger for 2010, kan disse grupperes etter innhold på 
følgende måte slik dette er katalogisert i barneverntjenestens journal: 
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Antall tilfeller

Type av bekymringsmeldinger



Forvaltningsrevisjon  Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 14 FROGN KOMMUNE 
 
 

5.2.2 Håndtering av bekymringsmeldinger 

Bekymringsmeldinger blir normalt mottatt av barnevernleder.  Hun presenterer disse på første 
fagmøte, og beslutter deretter om saken skal henlegges eller undersøkes. Fagmøte 
gjennomføres 1 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. 
 
Når det gjelder barn som flytter mellom kommuner, oppleves ikke dette som en utfordring av 
spesiell karakter. Når barn og foreldre flytter, ønsker foreldrene normalt at saken overføres til 
barneverntjenesten i den nye kommunen. Alternativt vil barneverntjenesten i Frogn melde 
saken som en bekymringsmelding til tjenesten i den nye kommunen. For barn som er plassert 
i fosterhjem eller institusjon, også frivillig, er disse barna barneverntjenesten i Frogn sitt 
ansvar og dette vil ikke bli endret selv om familien flytter. Når familier flytter til utlandet, kan 
dette imidlertid skape særlige vansker i forhold til å få gjennomført vedtatte tiltak. 
 
Dersom flyttingen til en annen kommune skjer i en sak som er besluttet fremmet for 
fylkesnemnda, men før saken er sendt, blir ansvarsforholdet avklart med barneverntjenesten i 
den nye kommunen. Dersom saken er under behandling i fylkesnemnda når familien flytter, 
beholder Frogn kommune saken. 
 
Prosedyrer som beskriver mottak av melding og meldingsavklaring er tatt inn i kvalitetslosen 
for Frogn kommune. 
 
Oversikt over bekymringsmeldinger fremgår av barneverntjenestens halvårlige rapport til 
Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2009 og 2010: 
 

Rapporteringsdato 30.06.09 31.12.09 30.06.10 

Frogn    

Antall gjennomgåtte meldinger 66 49 67 

Antall henlagte meldinger  11 5 8 
Antall henlagte meldinger i % 16,3 % 10,2 % 11,9 % 
Antall fristoversittelser 0 0 0 
Antall fristoversittelser i % 0 % 0 % 0 % 
Akershus    
Antall henlagte meldinger i % 17,3 % 21 % 20 % 
Antall fristoversittelser i % 3,2 % 4,4 % 3,3 % 

 
Oversikten viser at det ble behandlet 115 bekymringsmeldinger i 2009. Alle ble behandlet 
innen fristen på en uke. I 2010 ble det behandlet 67 meldinger første halvår. Også disse ble 
behandlet innen fristen på en uke.  
 
Revisjonen har også foretatt et tilfeldig utplukk av 20 meldingssaker i 2009 og 2010. Ingen av 
disse hadde oversittet fristen for behandling av bekymringsmeldinger. Behandlingstiden for 
meldingene varierte mellom 1 og 7 dager. 
 
For øvrig har revisjonen merket seg at saksmappene er veldig ryddige, med 
innholdsfortegnelse og nummererte bilag. Det var ingen mangler i mappene. Videre 
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registrerte vi at barneverntjenesten er nøye med å gi tilbakemelding til melder og at 
vurderinger, konklusjoner og vedtak i sakene generelt fremsto som godt begrunnet. 

5.2.3 Undersøkelsessaker 

Revisjonen har registrert at barneverntjenesten har rutinebeskrivelse for planlegging av en 
undersøkelse og mal for førstegangssamtale. Tjenesten har også maler for samtykkeerklæring 
i forbindelse med innhenting av opplysninger og informasjon til partene i en barnevernssak. 
 

Det er også utviklet en prosedyrebeskrivelse for gjennomføringen av en undersøkelse. Her 
fremkommer det at undersøkelsen skal iverksettes innen 14 dager etter at meldingen har 
konkludert med undersøkelse, og gjennomføres innenfor lovens frister. 
 
Barneverntjenesten har også sjekklister som dekker de trinn som skal gjennomføres i 
undersøkelsen, uten at bruken av disse er dokumentert i for eksempel saksmapper.  
 
Saksbehandler skal til hver undersøkelse fylle ut planleggingsskjema, og er ansvarlig for at 
fremdriften skjer i henhold til godkjent skjema. Undersøkelsessaken anses som påbegynt når 
første kontakt med foreldre, barn, instanser (som ikke er ledd i meldingsavklaringen) er tatt i 
saken. 
 
Partene varsles umiddelbart om at det er besluttet å gjennomføre undersøkelse etter § 4-3.  
Under første samtale skal det gis orientering om lovgrunnlag, partsrettigheter og gangen i en 
undersøkelse. Den generelle rutinen er at det skal bes om samtykke til innhenting av 
informasjon. Barn over 15 år skal gi samtykke til innhenting av informasjon om seg. 
 
En undersøkelse kan resultere i: 
 

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 saken. Dersom parter og barneverntjenesten er enig, utarbeides en 

undersøkelsesrapport med vurdering og konklusjon. Dersom barneverntjenesten 
henlegger saken mot foreldrenes ønske følges samme prosedyre som under 
”iverksettelse av tiltak”. 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, henlegges saken 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 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. Vurderingen skal tas på bakgrunn av om dette er 
nødvendig for at melder skal kunne utføre sine oppgaver. 
 
Barneverntjenesten opplyser at Frogn kommune sliter med å overholde fristen på 3 måneder 
for å gjennomføre undersøkelser. I 2010 var det frem til november 23% fristoversittelser. 
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Dette tilskrives mangel på personell i forhold til saksmengden. Det ble også presisert at Frogn 
har som generelt mål å overholde fristene, men prioriterer kvalitet i de situasjonene hvor 
tjenesten står i et valg mellom kvalitet og det å overholde fristen. Det skal dessuten vurderes 
om tjenesten skal organiseres på en annen måte som kan redusere fristoverskridelsene – f.eks 
ved opprettelse av team og ved ev. endring av metodikk og arbeidsvaner. Bufetat v/fagteam 
Ski skal våren 2011 arrangere opplæring for alle barneverntjenestene i Follo ift. utførelse av 
undersøkelser. 
 
Oversikt over behandlingen av undersøkelsessaker fremgår av barneverntjenestens halvårlige 
rapport til Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2009 0g 2010: 
 

Rapporteringsdato 30.06.09 31.12.09 30.06.10 

Frogn    

Antall nye undersøkelser 55 44 59 

Antall avsluttede undersøkelser  33 48 60 
Antall henlagte undersøkelser 16 29 39 
Antall henlagte undersøkelser i % 
av avsluttede saker 

48,5 % 60,4 % 65 % 

Antall fristoversittelser  6 13 14 
Antall fristoversittelser i % av 
avsluttede saker 

18,2 % 27,1 % 23,3 % 

Akershus    
Antall henlagte undersøkelser i % 
av avsluttede saker 

55,8 % 57,1 % 59,9 % 

Antall fristoversittelser i % av 
avsluttede saker 

20,3 % 28,6 % 26,8 % 

 
Oversikten viser at kommunen har innrapportert 81 undersøkelsessaker som avsluttet i 2009. 
19, eller 23,5 % av disse ble avsluttet etter fristen. I første halvår 2010 er det avsluttet 60 
undersøkelser, hvorav 23,3 % ble avsluttet etter fristen.  
 
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 også foretatt et tilfeldig utplukk av 17 undersøkelsessaker i 2009 og 2010. Ni 
av disse hadde oversittet fristen for behandling av bekymringsmeldinger.  
Oversikten bekrefter dermed at barneverntjenesten i Frogn har en utfordring i forhold til å 
etterleve lovens krav om at en undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder. 
 
Når undersøkelsen er ferdig og det konkluderes med tiltak, skal dette iverksettes med et 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Barneverntjenesten har utarbeidet en 
skriftlig vedtaksmal for dette. Denne inneholder en beskrivelse av selve saken, 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, hvilke regler vedtaket bygger på, barnevernets 
veiledningsplikt og muligheten for hjelp til å fremsette klage og adgangen til å se sakens 
dokumenter.  
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Ut fra de saksmappene revisjonen har sett på, ser det ut til at enkeltvedtak blir utferdiget i tråd 
med ovennevnte mal i sakene. Enkeltvedtakene hadde ikke opplysninger om tidspunkt for 
iverksettelse av vedtaket. 

5.3 Vurderinger  

Revisjonen finner det godtgjort at barneverntjenesten i Frogn har etablert et samarbeid med 
andre offentlige instanser slik regelverket krever. Det er bl.a. inngått fire avtaler som 
gjenspeiler dette. Revisjonen vil tro at avtaler av denne typen kan være et nyttig rammeverk 
for avtalepartene, men har ikke foretatt noen vurdering av kvaliteten på den enkelte avtale. 
Gjennom avtalene og andre samarbeidsordninger, er det lagt til rette for at ulike instanser er i 
inngrep i forhold til å kunne melde bekymring for et barns situasjon til barnevernet. Vi 
registrerer imidlertid at alle avtalene er inngått mellom kommunale instanser, selv om 
barneverntjenesten også har identifisert behovet for et mer strukturert samarbeid med også 
andre virksomheter. Revisjonen vil derfor oppfordre til at barneverntjenesten vurderer om det 
også vil være formålstjenlig å inngå avtaler med flere av disse. 
 
Når det gjelder bekymringsmeldinger som barneverntjenesten mottar, er revisjonen enig i at 
antall meldinger fra spesielt barnehager, fremstår som lavt. Til tross for at dette er et tema 
som det nasjonalt har vært en del oppmerksomhet rundt, er det derfor grunn til fortsatt å ha et 
fokus på denne situasjonen. I henhold til nasjonal statistikk benytter barnehagene seg generelt 
i liten grad av muligheten til å melde bekymring til barnevernet. I 2007 var barnehagene 
meldeinstans i tre prosent av påbegynte undersøkelsessaker på landsbasis. Revisjonen vil i 
den forbindelse også vise til at det 5. august 2009 ble utgitt en egen veileder – ”Til barnets 
beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten” (Q-1162 B, Barne- og 
likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet). Vi mener derfor at det også i Frogn 
er grunn til å ha et fokus på denne situasjonen. 
 
Vi merker oss også at tannlegene i større grad var meldere tidligere enn det som er tilfellet nå. 
Revisjonen mener kommunen bør følge opp dette mot tannlegene for å avdekke hva 
nedgangen er basert på, og eventuelt vurdere å medvirke til å legge til rette for meldinger fra 
disse. 
 
Revisjonen ser ikke at det er utfordringer knyttet til barn som flytter mellom kommuner, som 
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. Vi registrerte også at mappene med all 
dokumentasjon for den enkelte sak, er meget ryddige og oversiktlige. 
 
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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5.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten i Frogn kommune har etablert samarbeidsordninger med andre offentlige 
virksomheter, herunder inngått avtaler med enkelte kommunale instanser. Revisjonen vil 
anbefale at det vurderes å inngå lignende avtaler med også andre instanser, også ikke-
kommunale, ut fra at det er identifisert et behov for et mer strukturert samarbeid med flere av 
disse. 
 
Revisjonen vil påpeke at antallet meldinger fra barnehager er lavt.  Dette er derfor et område 
som kommunen bør ha fokus på. 
 
Barneverntjenesten overholder den lovpålagte fristen på 1 uke for behandling av mottatte 
bekymringsmeldinger. Når det gjelder undersøkelsessaker, vurderer revisjonen antallet 
oversittelser av den lovpålagte fristen som høy. Dette bør derfor kommunen sette seg som mål 
å redusere. 
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6 Hjelpetiltak i hjemmet 
 
 
 
 
 
 

6.1 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. 
 
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…” 

Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 
 
 Hvilke hjelpetiltak er i bruk? 
 Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med lov og regelverk? 
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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 
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. 

6.2 Faktabeskrivelse 

Barneverntjenesten har ikke utarbeidet noen samlet oversikt eller statistikk over hvilke 
hjelpetiltak som benyttes. Tjenesten har imidlertid gode erfaringer med å bruke familieråd og 
benytter dette tiltaket ofte. Tiltaket er et kommunalt tiltak hvor en gjør bruk av koordinator 
som ikke er ansatt i kommunen. Koordinatoren hjelper familien med å planlegge og 
gjennomføre selve familierådet. Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er 
viktige for barnet. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet. Fagteam Ski(tilhører det statlige 
barnevernet) rekrutterer og kvalitetssikrer koordinatorene, men kommunen betaler alle 
kostnader. 
 
Ut fra opplysninger om hjelpetiltak iverksatt i 2009 og 2010 (pr 2.12.2010), kan følgende 
sammenstilling over typer av tiltak settes opp: 
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Type tiltak Antall iverksatt 
2009 

Antall iverksatt 
2010 

Økonomisk hjelp 14 20 

Ansvarsgruppe 12 20 

Andre hjemmebaserte tiltak 15 14 

Råd og veiledning 9 13 

Besøk/avlastningstiltak 7 5 

Barneverninstitusjon 4 5 

Barnehage 0 5 

Egen hybel/bolig 4 0 

Fosterhjem 2 2 

Medisinsk undersøkelse og behandling 2 1 

PMTO - foreldreveiledning 3 0 

Fritidsaktiviteter 2 1 

Støttekontakt 2 0 

Beredskapshjem 0 2 

Poliklinisk psykiatrisk behandling 0 2 

Tilsyn i hjemmet 0 2 

Forsterket fosterhjem 1 0 

Utdanning/arbeid 1 0 

Hjemkonsulent/avlastning i hjemmet 1 0 

Bolig med oppfølging 0 1 

Skolefritidsordning 0 1 

Andre tiltak 35 18 

Sum tiltak 114 112 

 
Oversikten viser at det ble iverksatt 114 hjelpetiltak i 2009 og 112 hjelpetiltak pr 2. desember 
i 2010. Hvert barn kan ha flere tiltak. Gruppene Andre tiltak og Andre hjemmebaserte tiltak 
inneholder bl.a. tiltakene familieråd og familieveiledning.  
 
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 barnet, 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 konflikter 
mellom voksne. Et annet område det kan være vanskelig å finne tiltak i forhold til, er 
skolevegring, som det også er etablert et tverrfaglig samarbeid for å møte på en bedre måte. 
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. Barneverntjenesten opplyser at samtykke 
fra foreldrene dokumenteres gjennom underskrift på tiltaksplanen. Klageadgangen som 
foreldrene har, blir redegjort for som en del av vedtaket.  
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Barneverntjenesten har dessuten arbeidet mye med målformuleringer og at tiltakene skal være 
rettet inn mot målene. Grad av måloppnåelse blir derfor hovedkriteriet for å avslutte tiltak. 
Dette kan imidlertid være utfordrende i de situasjoner foreldrene ikke vil ha tiltak, mens 
barneverntjenesten mener det bør iverksettes tiltak. Det har derfor skjedd at det har vært fattet 
vedtak om tiltak som fremsettes som et tilbud foreldrene kan benytte seg av hvis de ønsker. 
 
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. 
 
Barneverntjenesten har også sjekklister som dekker viktige punkter for tjenestens arbeid med 
hjelpetiltak, uten at bruken av disse er dokumentert i for eksempel saksmapper.  
 
På kommunens intranett, kvalitetslosen, er det inntatt en prosedyre for tiltaksplan. Denne 
beskriver hvilke krav som gjelder for tiltaksplaner, og hva planen skal inneholde. Det 
fremkommer bl.a. at: 

 Tiltaksplaner skal ha tydelige kriterier for måloppnåelse og beskrive tidsperspektiv. 
 Brukermedvirkning skal sikres. 
 Foresatte og barn over 15 år skal underskrive/samtykke i tiltaket for at det skal kunne 

iverksettes. 
 Planen skal foreligge samtidig med at vedtak fattes. 
 Det avsettes 1 dag pr. halvår hvor alle tiltakssaker gjennomgås og hvor det 

kontrolleres at gyldig tiltaksplan foreligger. 
 Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig og det skal fremgå av journal/tiltaksplan når 

den sist ble evaluert. Evalueringsdato skal fremgå av planen. 
 
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. 
 Evaluering. 

 
Oversikt over tiltaksplaner: 
 

Rapporteringsdato 30.06.09 31.12.09 30.06.10 

Frogn    
 30.06.09 31.12.09 30.06.10 
Antall barn i hjelpetiltak totalt 62 75 84 
Antall barn i hjelpetiltak som har 
tiltaksplan (bvl § 4-5) 

49 59 81 

Antall barn i hjelpetiltak som ikke 
har tiltaksplan 

13 16 3 

% andel uten tiltaksplan 21 % 21,3 % 3,6 % 
Akershus    
% andel uten tiltaksplan 28,5 % 29,2 % 32,5 % 
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Etter statistikken over, har Frogn kommune manglet gyldige tiltaksplaner for en god del barn 
gjennom 2009. Barneverntjenesten har imidlertid gitt dette arbeidet prioritet i 2010, og hadde 
pr 30. juni brakt forholdet tilnærmet i orden. 
 
Revisjonen har sett nærmere på 14 saksmapper med tiltakssaker for 2009 og 2010. Vår 
gjennomgang viste følgende: 
 

 Alle tiltaksplaner var tidsavgrenset. 
 I 8 av sakene fremgikk det ingen situasjonsbeskrivelse som en del av tiltaksplanen. 

For 4 av de 8 sakene, fremgikk dette imidlertid i andre dokumenter i saken (som for 
eksempel enkeltvedtaket i saken). 

 Samtlige tiltak hadde angitt hovedmål og delmål med tiltak. Målformuleringene 
fremsto i overveiende grad som gode, ved at de anga ønsket sluttsituasjon etter 
gjennomføring av tiltaket. 

 Underskrift av foreldre og evt. barn manglet på 4 av tiltaksplanene. 
 Evaluering fremgikk ikke på 4 tiltaksplaner. Revisjonen vil dessuten bemerke at det i 

noen saksmapper er uklart hva som er evaluering opp mot målene i tiltaksplanen og 
hva som er andre typer møter og vurderinger. I enkelte saker ble evalueringen foretatt 
senere enn planlagt. 

 
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. 

6.3 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 
underskrift/samtykke på tiltaksplanene, men deltakelsen dokumenteres også gjennom løpende 
møter og annet gjennom undersøkelsesprosessen. 
 
Barneverntjenesten hadde i 2009 et betydelig antall barn i hjelpetiltak som ikke hadde gyldig 
tiltaksplan. Dette er kraftig redusert første halvår 2010, noe barneverntjenesten forklarer med 
intern prioritering av innsats. Dette er en meget positiv utvikling. Revisjonen vil bemerke at 
kommunen nå bør påse at barneverntjenesten klarer å vedlikeholde det nivået tjenesten har 
nådd, slik at lovkravet om at alle som har fått vedtak om hjelpetiltak skal ha gyldig 
tiltaksplan, blir imøtekommet. 
 
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, og revisjonen har inntrykk av at barneverntjenesten 
har forbedret utformingen av dette punktet på tiltaksplanene. Når det gjelder evalueringer, vil 
revisjonen vise til at kravet til dette ble presisert gjennom en endring i barnevernloven 
gjeldende fra 1. juli 2009. Ut fra gjennomgåtte enkeltsaker mener vi at barneverntjenesten har 
et forbedringspotensial på dette området, både i forhold til å foreta evalueringer rettidig i 
henhold til vedtatt plan og å tydeliggjøre når det foretas en evaluering til forskjell fra andre 
aktiviteter i saken. 
 



Forvaltningsrevisjon  Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 24 FROGN KOMMUNE 
 
 

Også avslutning av hjelpetiltak gjøres gjennom hjelpetiltak. Revisjonen er derfor tilfreds med 
de rutinene som følges på dette området. 

6.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten i Frogn har generelt gode rutiner for å iverksette hjelpetiltak og utarbeide 
tiltaksplaner. Antall barn som ikke har gyldig tiltaksplan er redusert betydelig fra 2009. 
Kommunen bør påse at dette nivået videreføres. Endringer i barnevernloven gjeldende fra 1. 
juli 2009, presiserer kravet om evalueringer av tiltaksplanene. Her har Frogn kommune et 
forbedringspotensial, både i forhold til gjennomføring av evaluering og å gjøre dette rettidig. 
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7 Internkontroll 

7.1 Revisjonskriterier 

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 20061.  
 
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.” 

 
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 

                                                 
1 Jfr vedlegg 2 
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barneverntjenesten.  
 Internkontrollen må kunne dokumenteres, og til enhver tid være oppdatert og 

tilgjengelig. 

7.2 Faktagrunnlag 

Frogn kommune bruker ”kvalitetslosen” som kvalitetsstyringssystem i kommunen. 
Internkontrollsystemet til barneverntjenesten er dokumentert gjennom kvalitetslosen. 
  

a. Organisering av tjenesten 
Barnevernet var i 2010 organisert som en egen enhet. Enheten hadde et budsjett på ca 17 mill 
kr i 2010, og hadde 10,3 stillinger. 8 av disse er saksbehandlere innenfor barnevern. De 
resterende stillingene dekker funksjonene familieveileder, merkantil, oppfølging av barn 
plassert utenfor hjemmet og fosterhjemsplasserte. 
 
Fra 1. januar 2011 er det innført en ny organisasjon. Barnevernet har dannet en ny enhet 
sammen med PPT, helsestasjonen for barn og unge, Samordning av Lokale 
kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT), utekontakt, familieteam samt bolig for enslige 
mindreårige asylsøkere. Dette forventes å gi bedre muligheter for samarbeide, metodevalg og 
bedre utnyttelse av kompetanse. Barnevernlederstillingen er omgjort til enhetslederstilling 
mens en av saksbehandlerne har fått faglederansvar for barneverntjenesten. Den nye 
enhetslederen er barnevernadministrasjonens leder. Den nye faglederen er delegert alle 
fullmakter i henhold til barnevernloven unntatt fullmakt til å fatte akuttvedtak, som ikke kan 
delegeres. Det planlegges med å ansette ytterligere en saksbehandler i 2011, og tjenestens 
budsjett er økt med 1,9 mill kr i forhold til 2010. 
 
Internkontrollrutinen redegjør kort for at tjenesten er organisert etter en generalistmodell, og 
at den består av barnevernleder, saksbehandlere, familieveiledere, tiltaksarbeider og merkantil 
støtte. Med ”generalistmodell” menes at saksbehandlerne ikke er organisert etter hvilke 
oppgaver de skal ivareta, men må kunne behandle alle typer av saker. Dernest er det vist til 
stillingsbeskrivelsene for de ulike personellgruppene, 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. 
 
Barneverntjenestens virksomhetsplan for 2010-2013, redegjør for enhetens oppgaver. Planen 
er delt inn i områdene samfunn, tjenester og brukere, medarbeidere, organisasjon og interne 
systemer, samt økonomi. Innenfor hvert av disse områdene er det identifisert 
hovedutfordringer og listet prioriterte tiltak som gjelder for planperioden. Saksbehandlere 
revisjonen har snakket med, viser til at de har deltatt aktivt i å utvikle tjenestens 
virksomhetsplan, og opplever også at denne er levende og blir fulgt opp. 
 

b. Tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter 
I rutinen for internkontroll, fremkommer det at alle ansatte har tilgang til lover og regelverk. 
Det står ikke spesifikt vist til hva dette er, men nevnes i generelle termer. Gjennom 
kvalitetslosen finnes også linker til ulike lover og forskrifter (for eksempel barnevernloven) 
som er koblet opp mot lovdata, og til sentralt utgitte rutinehåndbøker og veiledere.  
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Det fremkommer ellers at det skal opprettes en fadder for nyansatte med varighet de første 6 
mnd. Når det gjelder regelendringer, bekjentgjøres slike på fagmøtene. 
 
Ansatte har gitt uttrykk for at de oppfatter tilgangen til regelverket som tilfredsstillende. 
 

c. Kunnskap og ferdigheter 
Internkontrollrutinen beskriver kort hva barneverntjenesten legger i dette: 
 

 Kartlegging av faktisk kompetanse/kompetansebehov hos medarbeiderne. 
 Opplæring av medarbeidere ved interne eller eksterne kurs, gruppearbeid, tilbud om 

ekstern og intern veiledning osv. 
 Utarbeiding av opplæringsplan. 
 Rekruttering av personell med nødvendig kompetanse. 
 Tydelige satsningsområder i f.h.t. videreutvikling/opplæring - eks. familieråd, 

dataopplæring. 
 
I tillegg har barneverntjenesten utviklet en kortfattet opplæringsplan i 2009 som dels redegjør 
for kompetanse utover grunnutdanning, men som også peker på områder med behov for 
kompetanseheving og hvem dette gjelder. Prioritering ved valg av kurs fremkommer også. 
Planen skal evalueres 1. november 2011. 
 
Fra saksbehandlere revisjonen har snakket med, har vi fått opplyst at muligheter for etter- og 
videreutdanning er tilstede, og virker bra. Opplæringsplanen følges også opp. Kommunen har 
også foretatt en kompetansekartlegging, men det oppleves som mer uklart hva dette har 
resultert i. Når det gjelder kompetanse om internkontroll, er tilbakemeldingen at tjenesten 
ikke er i mål på dette området. 
 

d. Utnyttelse av kunnskap og erfaring 
Det vises til følgende tiltak: 

 Fagmøter. 
 Rutiner som sikrer informasjonsflyt internt i barneverntjenesten.  
 Systematisering av tilbakemeldinger fra oppdragstaker (skjemaer og rutiner). 
 Veiledning/veiledningsgrupper. 
 Oppfølging – evaluering av tiltaksplaner og ansvarsgrupper. 

 
I tillegg viser barneverntjenesten til at kompetanseutnyttelse er et sentralt element i hele den 
prosessen som vedrører behandlingen av en sak. 
 

e. Erfaringer fra barn og foreldre 
Barneverntjenesten har utviklet to ulike evalueringsskjema for registrering av 
tilbakemeldinger fra hhv foreldre og barn over 7 år. Dette skal skje etter endt undersøkelse og 
ved henleggelse av en sak etter at tiltak har vært iverksatt. Dette har imidlertid ikke vært gjort 
på en systematisk måte. Barneverntjenesten har pr. i dag derfor ingen samlet oversikt over 
tilbakemeldingene. Andre typer brukeundersøkelser er ikke gjort i løpet av de senere år. 

Revisjonen har imidlertid fått opplyst at bruken av evalueringsskjema skal settes i system fra 
1. januar 2011. Barneverntjenesten vil en gang pr. år foreta en gjennomgang av skjemaene i 
forhold til å identifisere forbedringspotensial.  
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Tilbakemeldingsskjemaene fokuserer på hva foreldre og barn synes om det tilbudet de har 
fått, i hvilken grad de er blitt hørt i prosessen, måten de er blitt møtt på, tilgjengelighet og 
informasjon. 

Saksbehandlere har også vist til at det innhentes slike erfaringer gjennom møter som avholdes 
i enkeltsaker. Når barneverntjenesten har vært ute på oppdrag, gjennomføres det også en 
intern evaluering av hvordan dette forløp, knyttet opp til bl.a. kommunens 4 verdier. 
 
Det fremkommer ikke hvordan barneverntjenesten skal innhente erfaringer fra 
samarbeidspartnere som helsestasjon, skole og barnehage. 
 

f. Oversikt over risikoområder 
I følge internkontrollrutinen, skal barneverntjenesten gjøre følgende: 
 

 Gjennomgang 2 ganger pr. år på fagmøte for å sjekke ut følgende: 
o Antall saker med tiltaksplaner 
o Overholdelse av krav til oppfølging av oppfølging av barn i fosterhjem 

 Gjennomgang hver uke: 
o Evaluering av møter med barn/foreldre i forhold til kommunens verdigrunnlag. 
o Iverksetting av familieråd 

 Annet: 
o Avviksrapportering 
o Rapportering til Fylkesmannen 
o Bruk av sjekklister 

 
Etter hva revisjonen har fått opplyst, blir disse rutinene i stor grad fulgt. Det er bl.a. også vist 
til at barneverntjenesten har en ansatt som har som hovedansvar å følge opp barn i fosterhjem. 
 

g. Tiltak for å sikre at lovgivning blir etterlevd 
De tiltak som internkontrollrutinen fastsetter, er: 
 

 Følge opp avviksmeldinger 
 Utarbeide nye og/eller revidere gjeldende prosedyrer, rutiner, instrukser, etter årlige 

gjennomganger 
 Regelmessig rapportering fra alle involverte ledd inkludert oppdragstakere (møter, 

skriftlige rapporter, avviksrapportering m.v.) 
 
Eksempler på dokumenter som nevnes, er: 

 Rapporteringsverktøy. 
 Interne gjennomganger. 
 Handlingsplaner. 
 Virksomhetsplaner. 
 Årsmeldinger. 

 
Barneverntjenesten viser til at det ligger et system for avviksrapportering i kvalitetslosen, men 
at dette i perioder ikke har fungert ved at avvik ikke er blitt rapportert videre fra 
barneverntjenesten. I tillegg er det vist til at fylkesmannen rutinemessig også mottar rapporter 
etter fastsatte maler, som også gir grunnlag for oppfølging av avvik. 
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h. Systematisk overvåking av internkontrollen 

De tiltak som er nevnt under dette punktet, er: 
 Avviksrapportering. 
 Gjennomgang av resultater fra intern og ekstern revisjon i fagmøter. 
 Arbeid med og gjennomgang av årsmelding. 
 Iverksetting av korrigerende tiltak. 

 
Rutinen for avviksrapportering skal medvirke til at avvik oppdages og tiltak iverksettes. 
Avviksrapport skal sendes når det oppdages avvik fra lovverk, forskrifter eller interne rutiner, 
og skal meldes gjennom systemet for avviksrapportering i kvalitetslosen.  

7.3 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Frogn kommune gjennom kvalitetslosen med tillegg av andre 
styringsdokumenter, beskrevet organisering og oppgaver på en måte som i stor grad 
imøtekommer internkontrollforskriften. Beskrivelsen reflekterer imidlertid ikke 
nyorganiseringen som er innført fra 1. januar 2011. Dette er derfor et punkt kommunen bør 
justere. 
 
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 finner det derfor positivt at barneverntjenesten allerede har 
bestemt at bruken av evalueringsskjema fra foreldre og barn skal settes i system fra januar 
2011. Vi vil i tillegg anbefale at det gjøres brukerundersøkelser fra andre samarbeidspartnere. 
 
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, utnyttelse av 
kunnskap og ferdigheter samt oversikt over risikoområder, finner revisjonen ikke grunnlag for 
å kommentere de rutiner som er etablert. 

7.4 Konklusjon 

Frogn kommune har implementert et internkontrollsystem. På mange områder fremstår dette 
som dekkende i forhold til forskriften om internkontroll i barneverntjenesten. Revisjonen 
mener dette kan forbedres ved følgende justeringer: 
 

 Beskrive den etablerte nyorganiseringen av barneverntjenesten. 
 Innhente erfaringer fra barn og foreldre, og systematisere dette. 
 Gjennomføre brukerundersøkelser mot samarbeidende organer. 
 Påse at kommunens avvikssystem fungerer. 
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8 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten, har revisjonen vurdert tiltak som 
kan bidra til forbedringer i barneverntjenesten.  Revisjonen foreslår følgende: 
 

 Frogn kommune bør iverksette tiltak for å sikre at undersøkelsessaker blir gjennomført 
innen lovpålagte frister. 
 

 Det bør vurderes å utvide antallet samarbeidsavtaler mellom barnevernet andre 
samarbeidende instanser. 

 
 Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra barnehagene. 

 
 Barneverntjenesten bør forbedre sine rutiner for evalueringer av tiltaksplanene, slik at 

evalueringen blir dokumentert og rettidig gjennomført. 
 

 Frogn kommune bør innarbeide følgende justeringer i forhold til 
internkontrollsystemet for barneverntjenesten: 

 
o Beskrive den etablerte nyorganiseringen av barneverntjenesten 
o Innhente og systematisere erfaringer fra barn og foreldre med tanke på 

forbedringer av tjenesten. 
o Gjennomføre brukerundersøkelser mot samarbeidende organer. 
o Påse at kommunens avvikssystem fungerer. 
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
Rådmannen poengterer flere ganger at de forhold som rapporten påpeker var kjent og at tiltak 
var planlagt eller i ferd med å iverksettes.  
 
Revisjonen finner det samtidig positivt at rådmannen mener rapporten er en nyttig påminnelse 
og bidrar til å sette disse områdende tydeligere på dagsorden. Revisjonen er derfor tilfreds 
med at rådmannen igangsetter tiltak med frister for å imøtekomme anbefalingene, slik at 
fokuset nå kan rettes inn mot tiltak som kan forbedre de forholdene som rapporten peker på 
og som kommunen har kjent til. 
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