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Forord
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby 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 mai til september 2009. Follo
distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige
ansatte i barneverntjenesten i Vestby kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med
gjennomføringen av undersøkelsen.

Steinar Neby
Revisjonssjef

Bjørn Tore Nedregård
Prosjektleder

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 3
VESTBY KOMMUNE

Forvaltningsrevisjon

Hjelpetiltak i hjemmet

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 4
VESTBY KOMMUNE

Forvaltningsrevisjon

Hjelpetiltak i hjemmet

Innholdsfortegnelse
1

SAMMENDRAG .............................................................................................................. 6

2

INNLEDNING .................................................................................................................. 7

3

FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ..................................................................... 7

4

METODISK GJENNOMFØRING ................................................................................ 7
4.1
4.2

5

HJELPETILTAK I HJEMMET..................................................................................... 9
5.1
5.2
5.3

6

Revisjonskriterier ................................................................................................... 9
Faktabeskrivelse ................................................................................................... 10
Vurdering og konklusjon ...................................................................................... 11

MELDINGER TIL BARNEVERNET ......................................................................... 13
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.4

7

Kilder ...................................................................................................................... 7
Dataenes reliabilitet og validitet ............................................................................ 8

Revisjonskriterier ................................................................................................. 13
Faktabeskrivelse ................................................................................................... 15
Samarbeid med andre virksomheter ..................................................................... 15
Bekymringsmeldinger ........................................................................................... 15
Håndtering av bekymringsmeldinger ................................................................... 17
Undersøkelsessaker .............................................................................................. 19
Vurderinger .......................................................................................................... 21
Konklusjon ............................................................................................................ 22

OPPFØLGING AV HJELPETILTAK ........................................................................ 23
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.4

Revisjonskriterier ................................................................................................. 23
Faktabeskrivelse ................................................................................................... 24
Tiltaksplaner......................................................................................................... 24
Evaluering ............................................................................................................ 26
Brukerundersøkelse .............................................................................................. 26
Avslutning av hjelpetiltak ..................................................................................... 28
Vurderinger .......................................................................................................... 28
Konklusjon ............................................................................................................ 29

8

ANBEFALINGER .......................................................................................................... 30

9

RÅDMANNENS UTTALELSE .................................................................................... 31

10

REVISJONENS KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS UTTALELSE ............. 33

11

LITTERATURLISTE .................................................................................................... 34

12

VEDLEGG 1 – ORGANISASJONSKART ................................................................. 35

__________________________________________________________________________________________
FOLLO DISTRIKTSREVISJON
Side 5
VESTBY KOMMUNE

Forvaltningsrevisjon

Hjelpetiltak i hjemmet

1 Sammendrag
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet i Vestby
kommune, er gjennomført iht. vedtak i kontrollutvalget i Vestby kommune 4. mars 2009.
Formålet med prosjektet har vært 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.
Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Vestby kommune?
Barneverntjenesten har oversikt over tilgjengelige hjelpetiltak og over hvilke typer av tiltak
som er iverksatt gjennom året. Besøk/avlastningstiltak, økonomisk hjelp, skolefritidsordning
samt råd og veiledning var de mest brukte enkelttiltakene i 2008. Vi finner det positivt at
barneverntjenesten mener at tilgjengelige hjelpetiltak er tilstrekkelige ift. å møte de behovene
barna har. Det er også positivt at barneverntjenesten opplever at den har tilstrekkelige
ressurser til å iverksette de tiltak som faglig sett vurderes som nødvendige.
Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet?
Vestby kommune har rutiner for samarbeid og møter mellom offentlige virksomheter om barn
som viser en bekymringsfull utvikling. Revisjonen vil påpeke at antallet
bekymringsmeldinger fra barnehager er lavt i Vestby, og at dette er derfor er et område
kommunen bør ha fokus på. Meldingsinnholdet i mottatte meldinger peker også på behovet
for å drive et helhetlig forebyggende arbeid i kommunen.
I undersøkelsesfasen legges det vekt på å involvere foreldrene under hele prosessen slik at de
kan bidra til å finne de best egnede tiltakene.
Barneverntjenesten overholder, ut fra rapporteringen til Fylkesmannen, i stor grad de
lovpålagte fristene for behandling av meldinger og undersøkelsessaker. Samtidig er det ved
kontroll av enkeltsaker, registrert enkelte feilrapporteringer. Barneverntjenesten bør derfor
korrigere dette og sikre at denne rapporteringen fremover blir korrekt.
Fungerer hjelpetiltak etter intensjonene?
Barneverntjenesten har innarbeidede rutiner for utarbeidelse av tiltaksplaner, og har lagt til
rette for brukermedvirkning. Til tross for dette er det registrert at det mangler planer og at
planer er ugyldige. Det er videre registrert enkelte mangler og forbedringsområder ift. de
rutiner som gjelder for hvordan tiltaksplanene skal utformes og effektueringen av disse
gjennom enkeltvedtak.
Gjennomført brukerundersøkelse viser at brukerne i stor grad er positive til hvordan de er blitt
ivaretatt gjennom undersøkelsesfasen. Svarene fra de som har fått avsluttet tiltak eller
saken henlagt, peker imidlertid på at en større andel ikke er like fornøyde med hvorvidt
tiltakene har bedret barnets situasjon. Dette er noe barneverntjenesten bør følge opp videre.
Revisjonen gir til slutt i denne rapporten noen anbefalinger til kommunen, på bakgrunn av
undersøkelsens funn og konklusjoner.
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2 Innledning
Bakgrunn for prosjektet
Kommunen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 5, årlig være
gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget i Vestby vedtok i sak 66/08, følgende
område for gjennomføring i 2009:
Kontrollutvalget ber om at revisjonen til utvalgets neste møte legger frem en
prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om barnevern. Prosjektet skal ta for
seg: Hjelpetiltak i hjemmet. Bruker- og resultatperspektiv skal vektlegges.
Follo distriktsrevisjon la frem forslag til prosjektplan som ble behandlet som sak 03/09 i
utvalgets møte 21. januar 2009. Endelig prosjektplan ble godkjent i kontrollutvalgsmøte 4.
mars 2009 (Sak 12/09).

3 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 Vestby kommune?
2. Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av bekymringsmeldinger til barnevernet?
Hvilke instanser melder til barnevernet?
Type av meldinger.
Barnevernets oppfølging.
3. Fungerer hjelpetiltak etter intensjonene?
Tiltaksplaner – mål og løpende evaluering.
Avslutning av tiltak.
Brukermedvirkning.
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

Kilder

Revisjonen har i gjennomgang av saksmapper og statistikk, hatt fokus på årene 2007, 2008 og
2009 for å sikre relevans ift. dagens praksis. Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak
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belyst gjennom dokumentanalyse, intervju med ledelse og ansatte i barneverntjenesten og
gjennomgang av saksmapper. Revisjonen har også benyttet data fra gjennomført
brukerundersøkelse i barneverntjenesten i 2009.
Revisjonen har vurdert enkeltsaker ut fra et tilfeldig utplukk av 11 mapper av i alt 40 aktive
saker pr 28. august 2009 etter bvl § 4-4. Deretter har vi også foretatt et tilfeldig utplukk av 11
mapper av totalt 39 avsluttede saker i 2009 (pr 28.08.09) etter bvl § 4-4.
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. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker validiteten
ved at man måler det man ønsker å måle. I tillegg har revisjonen også benyttet
undersøkelsesdata fra brukerne og 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 selv har verifisert de opplysningene de har
gitt i intervjuet. Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens
kontaktperson.
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5 Hjelpetiltak i hjemmet
Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Vestby kommune?

5.1

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 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.
I Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene fra Barne- og
likestillingsdepartementet (rundskriv - Q-1101/2006) fremgår også at kommunen bør skaffe
oversikt over hjelpetiltak som kommunen har til disposisjon, og at kommunen har en
oppdatert liste over slike tiltak. Av samme rundskriv fremgår også at det bør vurderes om
tiltakene som kommunen har til disposisjon er tilstrekkelige til å møte familiens behov, eller
om det er behov for andre tiltak.
Revisjonen har lagt til grunn følgende kriterier for å belyse problemstillingen:
Det bør foreligge en oppdatert oversikt over tilgjengelige hjelpetiltak.
De hjelpetiltakene som er til disposisjon, bør oppleves som tilstrekkelige til å møte det
behovet som barn og familier har.
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Faktabeskrivelse

Generelt
Barneverntjenesten er organisert under en helse- og barnevernsjef som rapporterer til
rådmannen. Den daglige ledelsen ivaretas av en fagleder som også har vedtaksmyndighet i
barnevernsaker. Tjenesten er oppsatt med 8,8 årsverk og har et årsbudsjett på ca 16,7 mill kr i
2009. Innenfor årsverkrammen er også en person som er tilsatt som barnevernpedagog i
skolen, og som har et særlig ansvar for forebyggende barnevern på de største barneskolene.
Organisasjonskart fremgår av vedlegg 1.
Tilgjengelige hjelpetiltak
I barneverntjenestens oversikt over tiltak, nevnes følgende som lokale tiltak:
Foreldreveiledning, enten av saksbehandler eller ekstern veileder.
Familieterapeut.
Miljøarbeider, ofte rettet mot ungdom i fare for å utvikle atferdsvansker eller sosiale
vansker.
Ansvarsgruppe.
Besøkshjem.
Økonomisk støtte til barnehage, SFO, fritidsaktivitet eller annet.
Tilsyn, spesielt ved mistanke om rus hos foreldre.
Urinprøvetaking av både ungdom og foreldre.
Familieråd.
Som statlige tiltak det kan søkes om, er listet:
Veiledning til foreldre:
o MST – multisystemisk terapi, rettet mot ungdom med atferdsvansker.
o PMTO – parent management training - Oregon, rettet mot barn opp til 12 år, i
fare for å utvikle atferdsvansker.
o Marte Meo-veiledning, spesielt med tanke på samspill mellom små barn og
foreldre.
Familieterapeuter.
Plassering utenfor hjemmet; fosterhjem, ungdomsfamilie, institusjon, ruskollektiv,
foreldre/barn institusjon.
De hjelpetiltak som kommunen har tilgjengelig, oppleves av barneverntjenesten som
tilstrekkelige ift. å møte de behovene som barna har. Det kan imidlertid være en utfordring å
skaffe hensiktsmessige tiltak til barn som har store hjelpebehov. Tiltak som skal gis av staten
gjennom Bufetat, kan imidlertid ta lang tid å få iverksatt. Barneverntjenesten gir uttrykk for at
de i noen tilfeller gjerne hadde sett at staten kunne tilby mer av tiltak. Dette gjør at kommunen
noen ganger må sette inn andre tiltak i påvente av at statlige tiltak skal bli tilgjengelige.
Barnevernets erfaring er at det er mest hensiktsmessig å fokusere på tiltak som styrker
foreldrenes rolle, dvs. lærer dem å være gode omsorgspersoner for barna. De evidensbaserte
statlige tiltakene (MST, PMTO, Marte Meo) gir etter barneverntjenestens vurdering, gode
resultater.
Barneverntjenesten opplever ikke at økonomi er en begrensning ift. å velge de hjelpetiltak
som faglig sett vurderes som nødvendige ut fra barnets behov.
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I følge statistikk fra Vestby kommune, ble følgende hjelpetiltak i hjemmet benyttet i 2007 og
2008:
Tiltak
2007
2008
Barnehage
11
12
Besøk/avlastningsstiltak
19
30
Hjemkonsulent
7
5
Støttekontakt
9
5
Skolefritidsordning
13
19
Fritidsaktiviteter
2
3
Tilsyn i hjemmet
10
4
Økonomisk hjelp
43
27
Egen bolig/hybel
1
Bolig med oppfølging
4
4
1
MST
1
4
PMTO2
1
1
Andre hjemmebaserte tiltak
1
15
Ansvarsgruppe
3
Råd og veiledning
5
18
Andre tiltak
110
98
Sum tiltak
237
248
Oversikten viser antall tiltak – hvert barn kan ha flere tiltak.
Kommunens statistikk viser at det i 2007 og 2008 var hhv 237 og 248 hjelpetiltak i funksjon.
Gruppen ”Andre tiltak” inneholder en rekke forskjellige enkeltiltak, herunder også tiltaket
miljøarbeider som ikke har en egen definisjon i datasystemet. Dernest er gruppen også brukt i
tilfeller hvor vedtaket inneholder flere tiltak. Overgangen til nytt datasystem (FAMILIA)
våren 2009, muliggjør en bedre oppløsning av tiltaksoversikten.
Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til Fylkesmannen. Antall barn på hjelpetiltak etter
bvl § 4-4 er iht. denne rapporteringen:
Rapporteringsdato
Antall barn i hjelpetiltak
totalt
Herav plassert utenfor
hjemmet (§4-4.5)
5.3

30.06.07
54

31.12.07
81

30.06.08
72

31.12.08
73

30.06.09
77

2

3

1

3

2

Vurdering og konklusjon

Revisjonen legger til grunn at barneverntjenesten har oversikt over tilgjengelige hjelpetiltak.
Vi registrerer også at tjenesten har god oversikt over hvilke typer av tiltak som er iverksatt
gjennom året. Vi finner det også positivt at tilgjengelige hjelpetiltak oppleves av
1

MST (Multisystemisk terapi) er et tilbud til unge mellom 12-17 år som står i fare for å bli plassert på grunn av
store atferdsproblemer. Dette er et døgnåpent behandlingsprogram over seks måneder.
2
PMTO (Parent Management Training – Oregon) er rådgivning for foreldre til barn og ungdom med
adferdsvansker, for å endre fastlåste og skadelige samspillmønstre i familien.
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barneverntjenesten som tilstrekkelige ift. å møte de behovene barna har. Det er også positivt
at barneverntjenesten opplever at den har tilstrekkelige ressurser til å iverksette de tiltak som
faglig sett vurderes som nødvendige.
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6 Meldinger til barnevernet
Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av bekymringsmeldinger 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 § 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.”
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.”
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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.
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.
Barneverntjenesten bør ha en årvåkenhet i forhold til å følge opp evt.
underrapportering fra offentlige virksomheter.
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.
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Faktabeskrivelse
6.2.1 Samarbeid med andre virksomheter

Barneverntjenesten og politiet i Vestby har inngått en avtale som gjelder ved mistanke om
vold og seksuelle overgrep. Denne skal sikre godt samarbeid, og sikre at arbeidet som gjøres
er i tråd med politiets og barneverntjenestens lover og forskrifter. Avtalen tar utgangspunkt i
de rammer som gjelder for både barneverntjenesten og politiet, og trekker opp rutinene som
skal følges i de respektive etater når de mottar melding om bekymring for barn knyttet til vold
og/eller seksuelle overgrep. Denne avtalen er inngått 30. juli 2008. Barnevernets inntrykk er
at dette samarbeidet generelt sett fungerer godt, dog ikke alltid etter planen mht. tidsfrister.
I tillegg finnes også en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og barnehager i Vestby
kommune som er datert 2. april 2008. Avtalen uttrykker et ønske om å inngå gode og
forpliktende samarbeidsrelasjoner mellom virksomhetene, som sikrer at barn og familier får
nødvendig hjelp til rett tid. Det skal holdes faste samarbeidsmøter hvor både
samarbeidsrutinene og mer generelle problemstillinger tas opp til drøfting. Formålet med
avtalen er å sikre at reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt er kjent for
begge instanser og at de blir overholdt i samarbeidet om enkeltsaker. Iht. til avtalen skal
barneverntjenesten og styrerne ha to faste møter i året, vår og høst. I tillegg skal
barneverntjenesten, barnehagene og foreldre ha 1-4 møter i året om enkeltsaker, der
barneverntjenesten har barnehage som tiltak for et barn.
Når det gjelder andre instanser, har barnevernet følgende rutiner for samarbeid:
Vestby statlige mottak – ingen klar avtale, men ca ett samarbeidsmøte i året.
Flyktningekontoret - Barneverntjenesten deltar i mangfoldsteamet (består av de
instanser som er aktuelle ift. bosatte flyktninger), fire møter i året.
Helsestasjonen – to møter i året.
Psykisk helsetjeneste – to møter i året.
Politiet – i tillegg til refererte avtale, sitter helse- og barnevernsjefen i politirådet3. En
saksbehandler er også tilstede hos politiet hver mandag morgen ved gjennomgang av
logg.
Skole – møte en gang i året med skolelederne og skolesjefen. Deltar også i
ungdomshelseteam som møter 6 ganger pr år.
Barnevernpedagog i skolen på de fire største skolene.
Sosialtjenesten - fire møter i året.
Team for kompliserte saker – møte hver 6. uke (tverretatlig sammensatt).
Boligtildelingsmøte – helse- og barnevernsjef deltar.
Oppfølgingstjenesten4 - helse- og barnevernsjef deltar.
Fagteam Ski – dialogmøte to ganger i året.
6.2.2 Bekymringsmeldinger
Antallet bekymringsmeldinger har etter hva barneverntjenesten har opplyst, økt med 78 % fra
2005 til 2008. Antall meldinger så langt i 2009, viser også en svak økning. Barnevernet mener
3

Et samarbeidsforum i mellom kommune og politi i forhold til trygghet og trivsel i kommunen
Et tilbud til ungdom for å veilede slik at de bruker retten til videregående opplæring.
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at hovedforklaringen til dette kan ligge i forhold som økt tilflytting av barnefamilier og
demografiske forhold som følge av at kommunen er en pendlerkommune. Barneverntjenesten
har spesielt for 2007, fått overført mange barn fra andre kommuner ifm. flytting til Vestby.
Barneverntjenesten er generelt positiv til alle henvendelser fra andre om samarbeid og
informasjon. Denne utadvendte praksisen er også med på å øke antall bekymringsmeldinger
fordi den informasjonen som gis er med på å senke terskelen for å melde.
Det har vært en økning i antall henvendelser fra skolene, noe som også kan ha sammenheng
med at barneverntjenesten har en person som er tilsatt for å drive forebyggende barnevern i
barneskolene. Rapportering fra barnehagene ligger lavt.
En nærmere analyse av hvor meldingene i 2007 og 2008 kommer fra, gir følgende fordeling:
Meldingsinstans
Politi
Foreldre
Skole
Barneverntjenesten
Barnevernvakta
Anonym
Helsestasjon
Øvrig familie
DPS
Sykehus
Barnehage
BUP
Helsemottak
Psykiatrien
Barnet selv
Rehabiliteringstjenesten
Advokat
Krisesenteret
Legevakt
Uteseksjon
Lege
Innvandrerkontor
Økonomikontoret
PPT
Tannlege
Jordmor
Nabo
Videregående skole

2007
14
18
12
21
7
7
7
6
3
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
3
2
1
1

2008
24
19
16
14
14
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Som oversikten viser, er det en rekke forskjellige instanser som melder til barnevernet. De
fleste meldinger kommer fra politi, foreldre, skolen, barneverntjenesten og barnevernvakta.
Instanser som barnehage og lege ligger lavt. Ansatte revisjonen har snakket med, gir uttrykk
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for at skolene og barnehagene er blitt flinkere til å melde enn de var tidligere. Likevel kan det
oppleves som at spesielt barnehagene fortsatt er for tilbakeholdne med å melde. Innen helse,
er det barnevernets inntrykk at det kan virke som at de gjerne vil at foreldrene selv skal melde
til barnevernet.
Revisjonen har videre også sett på hvilke typer av bekymringsmeldinger barneverntjenesten
mottar. Med utgangspunkt i tjenestens journaler for 2007 og 2008, kan disse grupperes på
følgende måte:

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 vold. Dernest følger konflikt
mellom foreldre, omsorgsevne og rus som de største enkeltfaktorene.
6.2.3 Håndtering av bekymringsmeldinger
Bekymringsmeldinger blir mottatt av fagleder eller helse- og barnevernsjef. Det brukes ingen
spesiell mal eller skjema for dette. Offentlige tjenester bes fremme skriftlig melding, mens
barneverntjenesten noterer ned innholdet i muntlige meldinger fra private. Meldingene
behandles i fagmøter hver torsdag. Dette skal sikre at meldingene blir behandlet innenfor den
lovpålagte fristen på en uke. Skriftlige henvendelser fra offentlige instanser besvares skriftlig
om at de er mottatt, men ikke om hva barnevernet iverksetter.
I barnevernets sjekkliste for arbeid med meldinger, inngår bl. a. om tidsbruken er planlagt
innenfor tidsfristen på en uke. Det skal også vurderes om henvendelsen må betraktes som en
søknad eller om den er ubegrunnet. Det fremgår også at det skal gjøres en vurdering av om
det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kap. 4 i bvl,
og om det i så tilfelle er besluttet å igangsette undersøkelse iht. bvl § 4-3. Dersom det ikke
igangsettes undersøkelse, skal bekymringsmeldingen henlegges, og arkiveres med en
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maksimumsarkivering på et år. Sjekklisten som brukes, er iht. Barne- og
likestillingsdepartementets rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene. Sjekklistene
er ment som et støtteverktøy for den enkelte saksbehandler. Barneverntjenesten har ingen
rutine for at disse sjekklistene skal kvitteres ut og arkiveres i det enkelte barns enkeltes
saksmappe.
Oversikt over bekymringsmeldinger fremgår av barneverntjenestens halvårlige rapport til
Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2007 til 2009:
Rapporteringsdato
Antall mottatte meldinger
Antall meldinger fra forrige
halvår som ikke er
gjennomgått
Antall mottatte meldinger
som ikke ga grunnlag for
gjennomgang
Antall meldinger som ikke
er gjennomgått pr
rapportdato
Antall gjennomgåtte
meldinger siste halvår
-herav gjennomgått innen 1
uke
Antall fristoversittelser
Antall henlagte meldinger
Herav henlagt pga forhold
som faller utenfor
barnevernloven
Vist til annen instans
Overført til annen
kommune

30.06.07

31.12.07

30.06.08

31.12.08

50

61

68

61

30.06.09
71

A

0

1

0

4

0

B

0

0

0

0

0

C

1

0

4

0

0

D

49

62

64

65

71

49

62

64

65

71

E1

0

0

0

0

0

5
0

16
12

18
11

11
2

7
1

E2
(E-E1)
F
G

0
0

4
0

2
1

1
0

1
1

E
(A+B-C-D)

G1
H

Oversikten viser at det ble behandlet 111 bekymringsmeldinger i 2007. Alle ble behandlet
innen fristen på en uke. I 2008 ble det behandlet 129 meldinger. Også disse ble behandlet
innen fristen på en uke. Frem til 30. juni var det behandlet 71 meldinger i 2009. Alle er
rapportert innenfor fristen.
Revisjonen har også foretatt et tilfeldig utplukk av 11 aktive saker i 2009. Ingen av disse
hadde oversittet fristen for behandling av bekymringsmeldinger. Behandlingstiden for disse
varierte mellom 1 og 7 dager.
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6.2.4 Undersøkelsessaker
Barneverntjenesten har en sjekkliste som gjelder for arbeid med undersøkelser. Denne
innholder en rekke vurderingspunkter i tilknytning til undersøkelsen. Bl. a. gjelder dette om
tidsbruken er planlagt innenfor fristen på 3 måneder og om det er aktuelt med utvidelse til 6
måneder, herunder også med hvilken begrunnelse. Det fremkommer også om det er gjort en
vurdering av om dette er en sak med fokus på hjelpetiltak hvor foreldrene bør gis en mulighet
til en beslutningsform, i form av familieråd eller bruk av nettverkmetodiske fremgangsmåter.
Som for meldinger, er det ingen rutine for å dokumentere at sjekklisten er fulgt og for at den
arkiveres i det enkelte barns mappe.
Ved undersøkelsessaker, lages en framføringsplan ut fra en standardisert mal for
undersøkelsen. Denne har til nå ikke inngått som et offisielt dokument i saken, men
barneverntjenesten har opplyst at en undersøkelsesplan heretter skal ligge som et dokument i
barnets mappe. Saken drøftes underveis i fagmøte annen hver uke. Undersøkelsen
gjennomføres av to personer. Undersøkelsen starter normalt ved at barnevernet innkaller
foreldrene til møte og orienterer om meldingen og undersøkelsen. Det innhentes samtykke til
å innhente opplysninger (f. eks. fra skole eller barnehage), og foreldrene skriver under på
skjema for partsrettigheter. Barnevernet prøver å få foreldrene til å medvirke aktivt i
undersøkelsen da dette gir best prosess og resultat. Normalt vil barnevernet også foreta
hjemmebesøk hos familien, og også snakke med barnet selv.
Det blir skrevet referat fra møter i saken som sendes foreldrene. Barnevernet går også
gjennom innhentede opplysninger med foreldrene, slik at de blir gjort kjent med
saksopplysningene.
Barnevernet og familien diskuterer gjerne tiltak sammen, men familien ønsker
erfaringsmessig ofte at barnevernet skal komme med forslag. Dette presenteres i sluttmøte for
undersøkelsen. Dersom foreldrene ikke takker nei til tiltak, er undersøkelsen ferdig gjennom
utferdigelsen av enkeltvedtak med begrunnelse. Dersom undersøkelsen henlegges skal det
lages en sluttrapport.
Brukerperspektivet er i størst grad ivaretatt i undersøkelsesfasen. Barnevernet søker i denne
fasen å ha foreldrene med under hele prosessen. På denne måten blir de kjent med sin egen
situasjon, og kan bidra til å finne de tiltakene som passer best. Undersøkelsesfasen er slik sett
også en del av tiltaket fordi arbeidet med å involvere og hjelpe familien starter gjennom denne
prosessen.
Oversikt over behandlingen av undersøkelsessaker fremgår av barneverntjenestens halvårlige
rapport til Fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2007 til 2009:
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Rapporteringsdato
Antall nye undersøkelser siste halvår
Antall avsluttede undersøkelser siste
halvår
Antall henlagte undersøkelser siste
halvår
Vedtak om tiltak fattet av
barneverntjenesten
Antall saker konkludert og oversendt
fylkesnemnda
Antall saker undersøkt innen 3 mnd
Antall saker undersøkt mellom 3-6
mnd
Antall saker undersøkt etter 6 mnd
Antall saker mellom 3-6 mnd
undersøkelsestid der det er besluttet
utvidet undersøkelse
Antall fristoversittelser

Hjelpetiltak i hjemmet
30.06.07 31.12.07 30.06.08 31.12.08 30.06.09
44
45
46
54
64
35

44

45

38

71

A

20

12

27

19

29

B

15

30

15

17

42

C

0

2

3

2

0

D

35
0

39
5

41
4

34
4

63
8

E
F

0
0

0
5

0
4

0
4

0
5

G
H

0

0

0

0

3

F+G-H

Oversikten viser at kommunen har innrapportert 79 undersøkelsessaker som avsluttet i 2007. I
2008 er det innrapportert at det ble avsluttet 83 undersøkelsessaker. I disse to årene har det
ikke vært registrert fristoversittelser. I første halvår 2009 ble det avsluttet 71 undersøkelser. I
rapporteringen til Fylkesmannen, oppgis 3 fristoversittelser.
Med undersøkelsestid regnes tiden fra det tidspunkt meldingen 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.
I de saksmappene revisjonen har sett på, finner vi at 1 sak fra 2008 og 2 saker fra 2009 ble
avsluttet etter fristen. Disse inngår ikke i antallet som er rapportert til Fylkesmannen. Dette
betyr at kommunens innrapportering formelt sett har vært feil. For to av disse sakene var
likevel selve tiltaket iverksatt i god tid før enkeltvedtaket ble utferdiget, og innenfor
undersøkelsens tidsramme. I den tredje saken, ble vedtaket liggende 5 dager over fristen før
det ble godkjent.
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.
Revisjonen har merket seg at barneverntjenesten ikke utarbeider egen sluttrapport etter
undersøkelsene når konklusjonen er at det skal iverksettes tiltak. Dette ivaretas gjennom
enkeltvedtakene, som redegjør relativt fyldig for saken og dens bakgrunn.
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I de 11 saksmappene revisjonen har sett på, fant vi at det var skrevet enkeltvedtak i tråd med
ovennevnte mal i alle sakene. Enkeltvedtakene hadde ikke opplysninger om tidspunkt for
iverksettelse av vedtaket.
6.3

Vurderinger

Barneverntjenesten i Vestby kommune har etablert avtaler og en rekke samarbeidsordninger
med andre offentlige virksomheter. Barneverntjenesten har også rutiner for møter med ulike
kommunale virksomheter. Etter revisjonens vurdering er det gjennom de retningslinjer og
planer som foreligger, lagt til rette for at ulike offentlige virksomheter er i inngrep ift. å kunne
melde fra til barnevernet om mulig omsorgssvikt og adferdproblemer. Ut fra det vi har
beskrevet, finner vi lite å anføre til omfang, struktur og hvordan dette er tilrettelagt.
Kvaliteten av samarbeidet avhenger derfor av praktiseringen av de etablerte
samarbeidsordningene.
Barnevernet har også oversikt over hvem som sender bekymringsmeldinger. Til tross for at
barnevernet har regelmessig kontakt med barnehagene, og at antall meldinger totalt sett har
økt, ligger rapporteringen fra disse lavt. Revisjonen har imidlertid intet belegg for å tallfeste
en evt. underrapportering fra disse. Rapportering fra spesielt barnehager, er erkjent som en
nasjonal utfordring, og det ser ikke ut til at situasjonen i Vestby er spesielt forskjellig fra
resten av landet (ref Stm. nr 41, 2008-2009). 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 Vestby er grunn til å ha et fokus på denne situasjonen.
Revisjonen har også forsøkt å se på meldingsinnhold og hva disse i stort gjelder. Det bildet
som avtegnes med bl. a. vold og rus som årsaker til bekymringsmeldinger, peker også på at
det er riktig å ha en helhetlig tilnærming til utfordringene, hvor barnevernstiltak bare inngår
som ett tiltak. Det forebyggende arbeid må derfor drives på bred front i kommunen.
Når det gjelder barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger, ser det ut fra tjenestens
egne oversikter ut til at disse behandles innenfor lovens saksbehandlingsfrist på en uke.
Revisjonen har ved gjennomgang av tilfeldig utplukkede saker, heller ikke funnet
fristoversittelser, men snarere en overvekt av saker behandlet i god tid før utløp av den
lovpålagte fristen. Etter revisjonens vurdering, overholder barnevernet i stor grad fristen for
gjennomgang av bekymringsmeldinger.
Iht. rapportene til Fylkesmannen, hadde barneverntjenesten 3 fristoversittelser første halvår
2009. Ellers er det ikke innrapportert fristoversittelser i perioden 2007-2009. Samtidig har
revisjonen ved gjennomgang av 11 enkeltsaker, registrert tre nye fristoversittelser i perioden
2008 og 2009 som ikke er rapportert og derfor ikke stemmer med statistikken. Kommunens
innrapportering til Fylkesmannen er derfor ikke korrekt, noe revisjonen mener gir en viss
grunn til bekymring. Det er derfor grunn til å legge vekt på å forbedre de rutiner som gjelder
slik at undersøkelser blir avsluttet til rett tid og at innrapportering til Fylkesmannen blir
korrekt. Vi mener dessuten at en mer bevisst bruk av sjekklister som dokumenterer hva som
er gjort i saken og som arkiveres i saksmappen, kan bidra til dette. I tillegg vil dette være av
verdi dersom man på et senere tidspunkt må gå tilbake for å undersøke historikken i en sak.
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Barneverntjenestens beslutning om at undersøkelsesplanen skal ligge som et dokument i
saken, vurderes også som positiv.
Revisjonen ser det også som positivt at tjenesten legger vekt på at foreldrene er deltakende i
hele undersøkelsesfasen. Gjennom dette legges det også til rette for å ivareta deres interesser i
saken.
Samtidig har vi merket oss det positive i at det ved gjennomgang av saksmappene ble funnet
dokumentasjon på samtykke fra foreldrene, og at enkeltvedtakene følger den fastsatte malen
hvor det gjøres oppmerksom på relevante forhold fra forvaltningsloven. Ut fra en
skjønnsmessig vurdering, mener vi at vedtakene kan bli bedre om de også sier noe om
tidspunkt for iverksettelse.

6.4

Konklusjon

Vestby kommune har rutiner som beskriver samarbeid mellom offentlige virksomheter om
barn som viser en bekymringsfull utvikling. Barneverntjenesten har også rutinemessige møter
med ulike offentlige virksomheter. Revisjonen vil påpeke at antallet bekymringsmeldinger fra
barnehager er lavt i Vestby. Dette er derfor et område kommunen bør ha fokus på.
Meldingsinnholdet i mottatte meldinger, peker også på behovet for å drive et helhetlig
forebyggende arbeid i kommunen.
I undersøkelsesfasen legges det vekt på å involvere foreldrene under hele prosessen slik at de
kan bidra til å finne de best egnede tiltakene.
Barneverntjenesten overholder ut fra rapporteringen til Fylkesmannen, i stor grad den
lovpålagte fristen for behandling av meldinger og undersøkelsessaker. Samtidig er det ved
kontroll av enkeltsaker registrert enkelte feilrapporteringer. Barneverntjenesten bør derfor
korrigere dette, og sikre at denne rapporteringen fremover blir korrekt.
Barneverntjenestens rutiner for utferdigelse av enkeltvedtak vurderes som tilfredsstillende.
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7 Oppfølging av hjelpetiltak
Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene?

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.”
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.
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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 skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det
er truffet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset.
Barneverntjenesten bør ha en systematisk gjennomgang av iverksatte tiltak for om
nødvendig å iverksette korrektive tiltak dersom opprinnelige tiltak ikke fører fram.
Opphør av hjelpetiltak må være dokumentert i form av enkeltvedtak.
7.2

Faktabeskrivelse
7.2.1 Tiltaksplaner

Barneverntjenesten har utarbeidet en sjekkliste som beskriver sentrale vurderingspunkter for
arbeidet med hjelpetiltak. Det fremkommer her at barneverntjenesten skal drøfte situasjonen
med både barn og foreldre. Det er også anført om saksbehandler har innhentet oversikt over
tilgjengelige hjelpetiltak, om disse kan møte behovet og om det er behov for å finne nye tiltak.
Det pekes videre på om det er innhentet skriftlig samtykke fra barn med partsrettigheter og
foreldrene.
Samtidig har revisjonen fått opplyst at sjekklistene er lite innarbeidet og brukes lite i det
daglige arbeidet. Dog kan sjekklister være nyttige i enkelte saker, f. eks. plasseringssaker.
Dessuten vil nyansatte ha større nytte av sjekklistene enn de med lengre erfaring. I
gjennomgangen av saksmapper, fant vi ikke at sjekklister var underskrevet og arkivert.
Når det gjelder selve tiltaksplanen, er det pekt på at denne skal være tidsavgrenset og dekke
oppfølgingen av både barn og foreldre. Det skal også sjekkes om hjelpetiltakene blir evaluert
på fastsatte tidspunkt.
I malen som skal ligge til grunn for utforming av tiltaksplan, inngår foruten formelle
opplysninger og planperiode, følgende punkter:
Situasjonsbeskrivelse
Hovedmål
Delmål med tiltak
Evaluering
Indikasjon på måloppnåelse
Konsekvensen av manglende måloppnåelse.
Det fremgår også i malen at det skal anføres når planen er lagt frem for partene, eventuelle
kommentarer fra disse, samt underskrifter fra foreldre og barnevern.
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. Tiltak iverksettes gjennom
enkeltvedtak. Barneverntjenesten utarbeider enkeltvedtak ut fra en standardisert mal.
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Barneverntjenesten er i stort fornøyd med hvor raskt tiltak blir iverksatt. Besøkshjem er
imidlertid et tiltak det kan ta tid å få på plass, fordi kommunen har få godkjente besøkshjem. I
noen tilfeller er det en utfordring å få igangsatt statlige tiltak raskt nok.
Oversikt over tiltaksplaner:
30.06.07 31.12.07 30.06.08 30.12.08 30.06.09
54
81
72
73
77
49
55
65
64
68

Antall barn i hjelpetiltak totalt
Antall barn i hjelpetiltak som har
tiltaksplan (bvl § 4-5)
Antall barn i hjelpetiltak som ikke
har tiltaksplan

5

26

7

9

9

Etter statistikken over, mangler en del tiltaksplaner. Etter hva revisjonen har fått opplyst, er
hovedårsaken til dette tidspress. Dels skyldes dette også at evaluering ikke blir foretatt til
fastsatt tid. Datasystemet vil da registrere dette som at tiltaksplanen er ugyldig og derfor
mangler. Årsakene til dette kan være mange, f eks, sykdom, manglende oppmøte på
evalueringsmøte og generelt tidspress pga andre prioriterte saker. Det kan også være tilfeller
der tiltaksplanen ikke er i funksjon fordi det har tatt tid å få iverksatt nytt tiltak raskt nok.
Barneverntjenesten har imidlertid opplyst at alle barn har tiltaksplan, og tiltakene eksisterer,
selv om selve planen kan være utgått på dato.
Revisjonen har sett nærmere på tidsbruken i de 9 utplukkede saker fra aktive saker i 2009 som
hadde tiltaksplan.
Sak nr
Tid fra vedtak
til start tiltak
Tid fra mottatt
melding til
start tiltak

1
2

2
0

3
9

4
-1

5
-1

6
1

7
2

8
-1

9
1

15

14

22

13

17

27

15

22

14

Tallene angir tid i antall uker. Tidspunktet for iverksettelse av tiltak er hentet fra tiltaksplanen.
Negativt fortegn betyr at vedtaket var datert etter at tiltaket var satt i gang.
Av tabellen fremgår det at tiltaket i en av de undersøkte sakene, ble iverksatt 9 uker etter
vedtaket. I de andre sakene ble tiltaket iverksatt senest 2 uker etter vedtaket. Et annet forhold
som ble avdekket, er at vedtaket i 3 av 9 saker var datert etter at tiltaket var satt i gang.
Tabellen viser også tiden fra mottak av melding til iverksettelse av tiltak. I disse sakene
varierte den samlede saksbehandlingstid fra 13 uker til 27 uker. I sak 6 og 8 var det besluttet
utvidet undersøkelsestid. For de andre sakene varierte den samlede tiden mellom 13 og 22
uker, eller gjennomsnittlig i underkant av 16 uker.
I de enkeltsakene revisjonen har sett nærmere på, fant vi at tiltaksplaner manglet i 2 av 11
saker. For de andre 9 sakene, har vi notert oss følgende:
1 tiltaksplan var ikke tidsavgrenset.
Situasjonsbeskrivelse fremgikk i liten grad.
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Hovedmål fremgikk, men beskrev i de fleste tilfellene kun hva som skal gjennomføres,
og i liten grad ønsket situasjon for barnet når tiltaket er gjennomført.
Delmål med tiltak fremgikk.
Evaluering var angitt med dato for 5 av sakene. I 2 saker var dette angitt som
fortløpende, mens det ikke var angitt i 2 saker.
Indikasjon på måloppnåelse var angitt i 2 av 9 saker.
Konsekvensen av manglende måloppnåelse var angitt i 1 sak.
Underskrift av foreldre på tiltaksplanen manglet i 1 sak.
7.2.2 Evaluering
Evalueringer av måloppnåelsen skjer i evalueringsmøte eller evt. i ansvarsgruppemøte. I
enkelte tiltaksplaner er det angitt når evaluering skal foretas. Ellers settes det opp
evalueringsmøte i tilknytning til at tiltaket iverksettes, og deretter fortløpende. Evalueringen
tar utgangspunkt i om målene for tiltaket er nådd, om det har vært en utvikling og om
foreldrene opplever at tiltaket nytter. Evalueringen dokumenteres i møtereferat og evt. i
revidert tiltaksplan. Alle tiltak evalueres med foreldre, og i noen tilfeller med andre involverte
parter.
Barnevernet fører ingen samlet, overordnet registrering av i hvilken grad mål (resultater) blir
oppnådd, men følger opp dette individrettet. Det føres heller ingen formell, generell oversikt
som viser effekten av ulike tiltak, men barneverntjenesten drøfter saker ukentlig i fagmøter,
samt at alle saksbehandlerne har saksgjennomgang med fagleder månedlig. Generelt er
erfaringen at i noen tilfeller virker tiltakene raskt, mens det i andre tilfeller kan gå flere år for
å korrigere atferden. Barneverntjenestens egne erfaringer med de statlige evidensbaserte
tiltakene, miljøarbeidere og familieveiledere, er generelt gode.
7.2.3 Brukerundersøkelse
I 2009 er det gjennomført en undersøkelse av brukernes erfaringer med barneverntjenesten.
Formålet har vært å få tilbakemeldinger på hvordan brukerne har opplevd kontakten med
barneverntjenesten. Undersøkelsen er todelt og har vært rettet mot to målgrupper. Den ene
delundersøkelsen har fokusert på familier etter endt undersøkelse, mens den andre har
fokusert på familier etter avslutning av tiltak og henleggelse av barnevernsak.
I del 1 av undersøkelsen ble det stilt 3 spørsmål til brukerne:
1. Har du/dere opplevd å bli møtt med respekt og høflighet av saksbehandler?
2. Har du/dere opplevd barneverntjenesten som tilgjengelig i undersøkelsesperioden?
(telefonkontakt, mulighet for å få rask avtale)
3. Opplever du/dere å ha fått hjelp av barneverntjenesten?
Antall utsendte spørreskjema var 35. Mottatte svar fordelte seg på svaralternativ 1 (i stor
grad) til 6 (i liten grad) som synliggjort i tabellen nedenfor:
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I del 2 av undersøkelsen ble det stilt 4 spørsmål til brukerne:
1.
2.
3.
4.

Har du/dere opplevd å bli møtt med respekt og høflighet av saksbehandler?
Har du/dere hatt innflytelse over barnevernsaken/de tiltak som er iverksatt?
Holder barneverntjenesten det de lover?
Har familiens kontakt med barneverntjenesten bedret barnets situasjon?

Mottatte svar fordelte seg som synliggjort i følgende tabell:

Barneverntjenesten har behandlet undersøkelsen på et eget seminar i uke 38/09. Etter dette er
revisjonen blitt meddelt at barneverntjenesten på bakgrunn av denne undersøkelsen heretter
ønsker å ha et eget møte i undersøkelsesfasen hvor saksbehandler og foreldre utarbeider
tiltaksplan, målet med tiltaket og måloppnåelse sammen. Hensikten med dette er å ivareta
brukerperspektivet best mulig.
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7.2.4 Avslutning av hjelpetiltak
Avslutning av hjelpetiltak skjer normalt på bakgrunn av en evaluering som konkluderer med
at oppsatte mål er nådd og at det ikke lenger er grunn til bekymring. Alternativt at foreldre
eller ungdom ikke ønsker tiltak lenger. Avslutning av tiltak formaliseres gjennom
enkeltvedtak. Foreldrene kan dermed klage på vedtaket. Det blir også laget et sluttreferat fra
siste møte i saken, der foreldrenes uttalelse evt. tas inn. Når foreldrene takker nei til videre
tiltak i strid med barnevernets faglige råd, dokumenteres dette også gjennom sluttreferatet.
Dersom det blir iverksatt et nytt tiltak som ikke er omfattet av tidligere vedtak, blir det foretatt
et nytt enkeltvedtak. Dersom det kun er justeringer i tiltaket innenfor rammen av tidligere
vedtak, gjøres dette gjennom å lage ny oppdatert tiltaksplan.
Revisjonens gjennomgang av enkeltsaker, viser at avslutning av tiltak ble foretatt gjennom
enkeltvedtak. Vedtakene fulgte samme mal som for igangsetting av tiltak.
7.3

Vurderinger

Barneverntjenesten har systemer og rutiner for hvordan tiltaksplaner skal utformes. Herunder
er det lagt opp til at brukerne skal medvirke til utformingen av tiltaksplanen, og at dette skal
dokumenteres gjennom foreldrenes underskrift på planen. I et tilfeldig utplukk av enkeltsaker,
fant vi at underskrift på tiltaksplanen manglet i ett tilfelle. Denne rutinen ser derfor ut til å
fungere.
Av 11 gjennomgåtte enkeltsaker, manglet det tiltaksplaner i 2 saker. Ut fra
barneverntjenestens egen rapportering, er det pr 30. juni 2009 dessuten 9 av 77 barn som ikke
har gyldig tiltaksplan. Siden gyldig tiltaksplan er et krav, er dette derfor et antall som
tjenesten bør arbeide for å redusere.
Revisjonens gjennomgang av enkeltsaker, viser at tiltakene i stor grad iverksettes rimelig
raskt ut fra de frister som gjelder. Selv om revisjonen ser det positive i at barneverntjenesten
ønsker å komme i gang med tiltak så raskt som mulig, ser vi likevel det som uheldig at
enkeltvedtak om å iverksette tiltak kommer etter at tiltaket faktisk er igangsatt fordi vedtaket
er grunnlaget for at foreldrene skal vite hva slags tiltak de har rett på, og også grunnlaget for å
kunne klage dersom de ikke er tilfreds med tiltaket. Det bør samtidig nevnes at i de aktuelle
tilfellene revisjonen har sett på, gjelder dette en forsinkelse på inntil en uke.
Det er videre et lovkrav at tiltaksplaner skal være tidsavgrenset. I en av de gjennomgåtte
enkeltsakene, fant vi at dette ikke var tilfelle. Selv om dette formelt er et avvik, tolker
revisjonen det som at denne rutinen generelt sett fungerer.
Med utgangspunkt i barneverntjenestens rutiner for hvordan tiltaksplaner skal utformes,
fremstår det som om disse rutinene ikke følges fulgt ut. Revisjonen mener det er viktig at
både målformuleringer og plan for evaluering blir angitt så tydelig som mulig. Vi ser også
nytten i å angi indikasjoner på måloppnåelse og evt. konsekvenser av at mål ikke nås. Men
dersom dette skal fungere, er gode målformuleringer en forutsetning. Ut fra de enkeltsaker vi
har sett på, er det revisjonens vurdering at barneverntjenesten har et forbedringspotensiale når
det gjelder utformingen av tiltaksplanene. Vi vil i den forbindelse vise til Barne- og
likestillingsdepartementets veileder om tiltaksplaner og omsorgsplaner som gir en rekke
føringer og momenter det kan være av verdi å se nærmere på.
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Når det gjelder evaluering, fremstår det som at dette blir gjort som en del av oppfølgingen i
den enkelte sak. Revisjonen har ingen bemerkninger til hvordan dette er tilrettelagt. Vi vil
likevel peke på at dersom evalueringen skal ta utgangspunkt i om målet for tiltaket er nådd, er
det viktig at målet er formulert slik måloppnåelsen lar seg evaluere, og ikke som en aktivitet
som skal gjennomføres.
Vi finner det videre positivt at det er gjennomført en undersøkelse av brukernes erfaringer
med barnevernet. Revisjonen registrerer at foreldrene etter en undersøkelse, i stor grad mener
at de blir mottatt på en respektfull og høflig måte, at de opplever at barneverntjenesten er
tilgjengelig mens undersøkelsen pågår, og at de opplever å ha fått hjelp. Sett fra brukerne,
fremstår det som at disse i stort føler seg ivaretatt på en positiv måte i denne fasen.
Når det gjelder de familiene hvor tiltak er avsluttet eller henlagt, er tilbakemeldingen noe
mindre entydig. Vi har merket oss at 39 % plasserer svarene sine ”midt på treet” (alt 3 eller 4)
på spørsmål om de har hatt innflytelse over saken/de tiltak som er iverksatt. 25 % av
respondentene svarer også alternativ 4-6 (tenderer mot ”i liten grad”) på spørsmål om
barneverntjenesten ikke holder det de lover.
30 % svarer alternativ 4-5 (dvs. mer negativ enn positiv) på spørsmål om kontakten med
barneverntjenesten har bedret barnets situasjon. 53 % er tydelige på at situasjonen er bedret
(alt 1-2). Ut fra denne undersøkelsen fremstår det som en relativt stor andel mener barnets
situasjon ikke er særlig bedret. Vi merker oss også at det er dette enkeltspørsmålet i hele
undersøkelsen som har fått lavest andel av positive svar. Selv om majoriteten av svarene
ligger på den positive delen av skalaen, mener revisjonen derfor at barneverntjenesten ikke
bør være fornøyd med at så vidt mange er mindre positive. Vi mener derfor at dette er noe
som barneverntjenesten bør følge opp.
Også avslutning av tiltak gjøres som enkeltvedtak. Gjennomgangen av enkeltsaker bekreftet
at denne rutinen blir fulgt, og at vedtakene følger samme mal som for igangsetting av tiltak.
Revisjonen er derfor tilfreds med de rutiner som følges på dette området.
7.4 Konklusjon
Barneverntjenesten har innarbeidede rutiner for utarbeidelse av tiltaksplaner, og har lagt til
rette for brukermedvirkning. Til tross for dette er det registrert at det mangler planer og at
planer er ugyldige. Det fremstår også som at hjelpetiltak iverksettes rimelig raskt, gitt de
frister som gjelder. Det er videre registrert enkelte mangler og forbedringsområder ift. de
rutiner som gjelder for hvordan tiltaksplanene skal utformes, og effektueringen av disse
gjennom enkeltvedtak.
Gjennomført brukerundersøkelse viser at brukerne i stor grad er positive til hvordan de har
blitt ivaretatt gjennom undersøkelsesfasen. Svarene fra de som har fått avsluttet tiltak eller
saken henlagt, peker imidlertid på at en større andel ikke er like fornøyde med hvorvidt
tiltakene har bedret barnets situasjon. Dette er noe barneverntjenesten bør følge opp videre.
Barneverntjenesten har ingen samlet registrering av om målene i tiltaksplanene blir oppnådd.
Opphør av tiltak formaliseres gjennom enkeltvedtak, som dermed gir foreldrene rett til å klage
dersom de ikke er fornøyd med vedtaket.
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8 Anbefalinger
Revisjonen mener at følgende tiltak kan bidra til forbedringer i barneverntjenesten:

1. Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra barnehagene i tråd
med den nasjonale satsingen på dette området.
2. Barneverntjenesten bør følger opp at den halvårlige innrapporteringen til
Fylkesmannen er korrekt.
3. Saksbehandlingen av meldinger, undersøkelser og tiltaksplaner bør dokumenteres ved
å la sjekklistene som barneverntjenesten benytter, inngå som et dokument i den
enkelte saksmappe.
4. Kommunen bør sikre at alle barn har gyldig tiltaksplan.
5. Barneverntjenesten bør sikre at tiltaksplaner blir utformet i henhold til tjenestens egne
retningslinjer, herunder også legge vekt på gode målformuleringer.
6. Barneverntjenesten bør følge opp den gjennomførte brukerundersøkelsen. Dette
gjelder spesielt i forhold til tilbakemeldingene om manglende bedring av barnets
situasjon i saker hvor tiltak er avsluttet eller saken henlagt.
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9 Rådmannens uttalelse
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse
Revisjonen er enig med rådmannen i at rapportens funn for en stor del er positive. Vi
registrerer også at rådmannen i hovedsak er enig i anbefalingene og fremholder at tiltak
allerede er besluttet og at det arbeides med implementering. Sett fra revisjonens ståsted, er det
positivt dersom kommunen allerede har iverksatt tiltak som er rettet mot å forbedre de
områder vi har trukket frem.
Vi registrerer samtidig at kommunen ser en del utfordringer knyttet til spesielt utforming av
tiltaksplaner og oppfølging av brukerundersøkelsen. Revisjonen kan imidlertid ikke se at
dette endrer rapportens konklusjoner og anbefalinger.
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12 Vedlegg 1 – Organisasjonskart

Helse- og barnevernsjef

Sekretær

Kommunelege

Fagleder barnevern

Barnevernpedagog i
skolen

Barnevernkonsulenter
(5 årsverk)

Fosterhjemkonsulent
(1 årsverk)

Ledende helsesøster

Sekretær

Helsesøstre
Jordmor
Lege
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