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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: " Kontrollutvalget skal påse at det 

føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon)." 

 

Formål og problemstillinger ble vedtatt på møtet i Ås kommunes kontrollutvalg 24.1.2017. 

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ås kommune under prosjektgjennomføringen. 

1.2 Sammendrag 

Prosjektets formål har vært å undersøke hvordan bekymringsmeldinger har vært fulgt opp, og 

om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer. 

 

Ås kommune har utarbeidet Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017 der risikoutsatte 

grupper av barn og unge er listet opp. Ås kommune har så langt ikke utviklet planer for 

hvordan kommunen som helhet skal forholde seg til barn og unge som er i risikosonen. En 

rekke av kommunens resultatenheter har et ansvar for å avdekke hjelpebehov og drive 

forbyggende arbeid. Disse er i stor grad styrt av sitt eget lovverk på området. Kommunen har 

som ambisjon å utarbeide en anbefaling i 2018 om hvordan den kan gi mer systematiske, 

helhetlige og koordinerte tjenester. Revisjonen mener tiltaket kunne vært formulert mer 

forpliktende.  

 

Enhetslederne er vel kjent med den plikten de har til å melde bekymring til barnevernet. Ved 

skoler og barnehager skal meldingen sendes av rektor eller styrer. Revisjonen understreker at 

plikten til å melde er en personlig plikt til å melde av eget initiativ. Det er viktig at den 

enkelte ansatte er bevisst sitt eget ansvar. Undersøkelsen viser at det er tilfeller der melding 

ikke sendes, selv om det burde vært gjort. Barneverntjenesten bør fortsette med å ha plikten til 

å melde som et tema i møter med andre enheter. Barnehagene ligger lavt i antall 

bekymringsmeldinger som sendes til barneverntjenesten. Dette bør følges opp. 

 

Barneverntjenesten har samarbeidsrutiner med andre, men få skriftlige avtaler. Revisjonen 

mener at skriftlige avtaler bør utarbeides. Slike avtaler må ikke være omfattende. 

  

Bekymringsmeldinger behandles i overveiende grad innen fristen på en uke.  De fleste 

meldinger går til undersøkelse.  Også for undersøkelser er det få fristoversittelser. Omtrent en 

tredel av undersøkelsene leder til tiltak.  

 

Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager indikerer at en forholdsvis stor andel mener de 

ikke alltid får tilbakemelding fra barnevernet slik de skal når melding mottas, undersøkelse 

settes i gang og når den er ferdig.  

 

De fleste barn i Ås kommune som har hjelpetiltak, har gyldig tiltaksplan. Revisjonen mener 

barneverntjenesten bør fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten av planene slik at de blir mer 
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konkrete, noe som er en forutsetning for å evaluere om målene for tiltakene blir nådd. Uklare 

mål vil kunne bidra til at tiltak som burde vært endret, avsluttet eller erstattet med andre tiltak, 

fortsetter. Det kan igjen bety at barnets situasjon ikke endres slik man ønsker og at kommunen 

bruker ressursene feil. 

 

Undersøkelsen blant foresatte ga åtte svar. Svarene er meget positive, men grunnlaget er noe 

lite for å konkludere generelt. De som har svart, svarer stort sett meget positivt og er i 

hovedsak meget fornøyde med hjelpen de har fått. Det er en positiv indikator som 

barneverntjenesten bør ta til seg og som ikke gir grunnlag for å slutte at tiltakene ikke virker. 

Respondentene gir høy tilslutning til påstanden "Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen de har 

fått fra barneverntjenesten". 

 

Mottatte svar i en spørreundersøkelse sendt til rektorer og styrere i kommunale og private 

barnehager, uttrykker at oppfatningene er ulike på omtrent alle spørsmål. Meningene er 

dermed delte om hva som er utfordringene.  

 

Konklusjoner 

 

Hjelpetiltak. Ås kommune hadde 239 aktive hjelpetiltak ved utgangen av 2016. Disse gjaldt 

oppfølgingen for 111 barn.  Nær halvparten av tiltakene var gitt som råd og veiledning, 

samarbeidsmøter og samarbeid med andre og besøkshjem. De hyppigst forekommende 

årsaker i 2016 gjaldt foreldrenes manglende foreldreferdigheter, konflikter i hjemmet og rus 

og vold i hjemmet. 

 

Forebygging og samarbeidsrutiner.  Ås kommune har ingen samlet plan for oppfølging av 

barn og unge. Dette arbeidet følges i stor grad opp på enhetsnivå. Enhetslederne er vel kjent 

med den plikten de har til å melde bekymring, men det bør presiseres at plikten til å melde er 

en personlig plikt. Undersøkelsen tyder på at det er tilfeller der melding ikke sendes, selv om 

det burde vært gjort. Antall meldinger fra barnehagen ligger lavt. 

 

Oppfølging av bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for 

behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelse. Det er indikasjoner på at 

tilbakemelding til melder kan ivaretas mer konsekvent. 

 

Fungerer tiltakene? Revisjonen mener barneverntjenesten bør fortsette arbeidet med å bedre 

kvaliteten av tiltaksplanene slik at de blir mer konkrete og at evalueringene kan gjøres 

tydeligere. 

 

Ut fra tiltaksplanene, intervjuer og spørreundersøkelser, er det vanskelig å trekke en entydig 

konklusjon på hvilken effekt tiltakene har hatt. Tilbakemeldinger fra 8 brukere gir imidlertid 

en positiv indikasjon. En grundigere brukerundersøkelse kan gi nyttig informasjon til 

barneverntjenestens videre forbedringsarbeid. 

 

Generell overordnet oppsummering 

 

Gjennom intervjuer og nettundersøkelsen, skapes det et inntrykk som  er preget av kritiske 

holdninger til barneverntjenesten. Dette gjelder: 

  

 Gjensidig mangel på kunnskap om hverandres roller, ansvar, tiltak og metoder. 
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 Barnevernet informerer for lite til andre enheter. 

 Det gis i for liten grad tilbakemeldinger som er lovpålagt. 

 Samarbeidet med barneverntjenesten fungerer ikke. 

 Enheter blir ikke inkludert i tiltak og oppfølging av tiltak. 

 

Mer positivt fremkommer også at: 

 Det er et ønske om utvidet samarbeid med barneverntjenesten 

 Samarbeid i enkeltsaker fungerer bra når de først kommer i gang 

 

Det er neppe formålstjenlig å bruke mye tid på å diskutere tilbakemeldingene på de enkelte 

påstandene. Men det er viktig at Ås kommune retter et fokus på hva det er som gjør at denne 

kritikken fremkommer. Revisjonen mener det bør etableres samarbeidsordninger på 

systemnivå som bidrar til økt forståelse for enhetenes ulike roller. Skriftlige avtaler om 

samarbeid og koordinering er viktig for å klarlegge hva samarbeidet skal handle om, hvem 

som bør delta og hvilke forberedelser som bør gjøres.  

 

Et forhold som synes begrensende i forhold til samarbeidet og tilliten til barnevernstjenesten, 

er forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt og opplysningsplikt. Det er ingen tvil om at 

barnevernet har en taushetsplikt som strekker seg langt. Det må både barneverntjenesten og 

andre enheter forholde seg til. Samtidig kommer det klart frem i lovforarbeider at å gi meldere 

omfattet av opplysningsplikten visse opplysninger om hvordan saken følges opp av 

barneverntjenesten, uavhengig av om dette anses nødvendig for å fremme barneverntjenestens 

oppgaver i den enkelte saken, vil bidra til å styrke andre tjenesters tillit til barneverntjenesten. 

Dette vil bedre samarbeidet mellom tjenestene, og dermed sikre det enkelte barnet et godt og 

helhetlig tjenestetilbud. Barnevernloven må forstås slik at barneverntjenesten kan gi de 

opplysninger som er nødvendige for å sikre at andre offentlige tjenester som for eksempel 

barnehage, skole og helsestasjon skal kunne gi barnet et best mulig og helhetlig tjenestetilbud. 

1.3 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:  

 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, de 

krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av enheter 

kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak. 

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. 

3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:  

a. saker som bør meldes, blir meldt.  

b. følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene. 

c. klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. Evalueringen 

bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som iverksettes, fører til 

at målene for tiltakene blir nådd. 

5. Sørge for at skriftlige avtaler utarbeides mellom de enheter som bør samarbeide. 

6. Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse. 

 

 

Steinar Neby (sign)     Bjørn Tore Nedregård (sign) 

Revisjonssjef      Prosjektleder  
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2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Formål og problemstillinger 

Ås kommunes kontrollutvalg har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende formål: 

"Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

i Ås kommune har vært fulgt opp, og om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten 

iverksetter i hjemmet fungerer sett ut fra et resultat- og brukerperspektiv."  

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger: 

 

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

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

3. Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, barnehage, 

helsestasjon, skole, osv.? 

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

barnevernet? 

5. Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? Hva mener brukerne?" 

2.2 Avgrensninger og presiseringer 

Samarbeid og samordning av tjenester er sentrale tema i både problemstilling nr. 2 og nr. 3.  

Problemstilling nr. 2 gjelder primært kommunenivået, mens problemstilling nr. 3 har mer 

fokus på barnevernet. Vi har derfor valgt å slå sammen disse to problemstillingene til ett 

kapittel i rapporten. 

 

Samarbeid etter problemstilling nr. 2, dreier seg mer om generell forebygging og om 

kommunens samordning av tjenester enn om å avdekke behovet for hjelpetiltak fra 

barnevernet eller andre konkrete tiltak. Rapporten er avgrenset til enkelte aspekter ved 

samarbeidet som er relevante for barneverntjenesten og for andre enheters forhold til 

barneverntjenesten. Rapporten gir ikke en fremstilling av kommunens generelle forebyggende 

arbeid gjennom den innsats som gjøres hver dag i flere av kommunens enheter. 

2.3 Metode 

2.3.1 Metode generelt 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv av 15.6.2004, § 7, pålegger at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk 

og anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har 

fastsatt RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal 

revisjonsskikk. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
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måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-

vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal 

kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for 

verifisering av fakta."  

7. Kontradiksjon (pkt 16): "Endelig rapport sendes administrasjonssjef/rådmann, som skal 

gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Hørings-

svaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.3.2 Metode i dette prosjektet 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato Aktivitet 

24.1.2017. Prosjektplan godkjent av Ås kontrollutvalg. 

24.2.2017. Oppstartsmøte med barnevernleder, som også er rådmannens kontaktperson 

for prosjektet. 

2.3.2017. Møte med barnevernleder. 

15.3.2017. Møte med barnevernleder. 

14.3.2017. Møte med enhetsleder PPS. 

16.3.2017. Møte med enhetsleder for forbyggende helse. 

22.3.2017. Møte med NAV-leder. 

29.3.2017. Gjennomgang av tiltaksplaner. 

7.4. 2017. Spørreundersøkelse sendt ut til rektor ved skoler og styrere i barnehager. 

20.4.2017. Møte med barnevernleder. 

25.4.2017. Spørreundersøkelse sendt ut til foresatte for barn med hjelpetiltak. 

30.5.2017 og 

8.6.2017. 

Verifiseringsmøter med barnevernleder. 

8.6.2017 Revisjonsrapport sendt rådmannen på høring. 

27.6.2017. Revisjonsrapport sendt Ås kommunes kontrollutvalg via Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

 

Rapporten baseres i hovedsak på data innhentet i mars og april 2017. Foruten intervjuer og 

dokumentanalyse er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til 9 rektorer i 

grunnskolen, 6 styrere i kommunale barnehager og 12 styrere i private barnehager. Av 27 

mulige respondenter, fikk vi svar fra 21.  

 

Revisjonen har sett nærmere på hjelpetiltak med tiltaksplaner i Ås kommune som ble evaluert 

fra tidsrommet 1.9.2016 til 31.12. 2016. Totalt var dette 84 saker. Av disse ble 15 saker 

tilfeldig valgt ut fra saksnummer.  

 

Revisjonen har ønsket å komme i kontakt med foresatte for barn med hjelpetiltak. Vi har 

foreslått å gjennomføre dette som intervju eller som nettbasert spørreundersøkelse. Strenge 
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regler om taushetsplikt har hindret dette. Informasjon som kobler en person til barnevernet er 

omfattet av taushetsplikten. Barneverntjenestens vurderer reglene slik at de ikke kan formidle 

kontakt mellom revisjonen og foresatte, verken for å gjennomføre personlig intervju eller 

telefonintervju. Barneverntjenesten sitter heller ikke med epostadresser til sine brukere, som 

er nødvendig for å kunne gjennomføre en nettbasert undersøkelse. 

 

Vi endte opp med å skrive et uadressert brev til 20 tilfeldig valgte klienter av en populasjon 

på 84 som hadde fått tiltaksplanen evaluert i perioden 1.9.2016 til 31.12.2016. I brevet var det 

gitt en nettadresse som klientene kunne logge seg på for å besvare noen spørsmål elektronisk. 

Alternativt kunne de besvare undersøkelsen manuelt på et vedlagt skjema og returnere dette 

til revisjonen i en frankert konvolutt. Revisjonens brev med vedlegg ble påført adresser og 

sendt ut fra barneverntjenesten. 

  

Revisjonen mottok 8 svar. Antall svar er noe lite, og vi har ingen formening om hvor 

representative respondentene er. Det gjør at revisjonen må være varsom med å konkludere 

generelt ut fra disse svarene. 

 

Spørsmålene i både den nettbaserte undersøkelsen og til foresatte for barn med tiltak, ble 

diskutert med barnevernsleder før undersøkelsene ble sendt ut. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurderinger og kon-

klusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens verifi-

sering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

I rapporten inngår også data basert på statistikk fra SSB og rapporteringer til fylkesmannen. 

2.4 Informasjon om revidert enhet 

Ås kommune har 19288 innbyggere (1.1.2017). Befolkningsvekst i 2016 var 1,6 % 

(landsgjennomsnitt 0,9%). Ås kommune hadde driftsutgifter på vel 1,3 mrd. kr i 2016. 

Investeringer i anleggsmidler utgjorde 215 mill. kr. Kommunens personell utfører til sammen 

1090 årsverk. 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatsjefer, økonomisjef, 

organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37 

resultatenheter (også kalt "enheter"). 
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Barneverntjenesten er en resultatenhet i helse og sosialetaten med barnevernsjefen som 

enhetsleder. 
 

 
 

Antall fagstillinger i barneverntjenesten er økt fra 10 stillinger i 2014 til 15 stillinger i 2016. I 

tillegg kommer 2 merkantile stillinger som har vært uendret i perioden. Dette har i følge 

barnevernleder vært nødvendig for å øke kapasiteten og kvaliteten på saksbehandlingen. 

 

På kommunestyrets møte 27.5.2015, redegjorde rådmannen for veien mot en bedre 

Enhetsleder 

Sekretær 

Barnevernkonsulent 

(Flyktningkonsulent) 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Barnevernkonsulent 

Rådgiver 

Fagleder 

Nestleder 

Økonomikonsulent 

Rådgiver 

Dok./rapportering 

Teamleder 

Omsorgsteam 
Barnevernkonsulent 

Fosterhjem 

Barnevernkonsulent 

Fosterhjem 
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barneverntjeneste i Ås kommune. Det ble vist til at barneverntjenesten hadde gjennomført et 

stort forbedringsarbeid på mange områder, samtidig med stor befolkningsvekst og en stor 

økning i antall bekymringsmeldinger og aktive saker. Dette var nødvendig pga. mangler innen 

saksbehandling, styringssystem og kompetanse, samt avvik i enkeltsaker. Det ble vist til 

alvorlige avvik i bl.a. fylkesmannens tilsynsrapporter. Rådmannen fremholdt at 

økonomistyring måtte prioriteres i større grad fremover og så det som avgjørende at veksten i 

barnevernet ble stabilisert og at kostnadsutviklingen kom under kontroll. Om nødvendig måtte 

nivået på tiltak og tilbud fra barnevernet reduseres. 
 

 
 

I forhold til opprinnelig budsjett var merforbruket i årene 2014-2016, 12,2 mkr, 11,4 mkr og 

8,5 mkr. Merforbruket er redusert, men fortsatt betydelig høyere enn opprinnelig budsjett. 

Årsmeldingene forklarer merforbruket med økte utgifter til kjøp av tjenester. Budsjettet for 

2017 er vedtatt til 27,3 mkr. 
 

Årsmeldingen for 2016 viser til at økningen i netto driftsutgifter pr. innbygger er liten fra 

2015 til 2016, noe som i følge årsmeldingen kan bety at pågangen av nye og kompliserte 

saker er stabilisert. Kostnader pr. barn i barnevernet går litt ned fra 2015 til 2016. I følge 

årsmeldingen kan det bety at tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike 

tjenesteområdene og at utviklingen går i riktig retning. 

 

Gjennom endringene til barnevernloven i 2014, ble kravet til forsvarlige tjenester innskjerpet.  

Det ble gitt en tilføyelse i lovens § 1-4 som nå sier at "Tjenester og tiltak etter denne loven 

skal være forsvarlige". Forsvarlighetskravet handler om forventninger til hvordan tjenestene 

bør være og om hva som er god barnevernfaglig praksis.  

 

Forsvarlighetskravet setter strengere krav til risikostyring, klare ansvarslinjer, kompetanse og 

samarbeid, noe som betyr økte ressurser til en generell styrking og kvalitetssikring av 

arbeidsprosesser. Dette vil øke viktigheten av god økonomistyring. 

 

 

Når det gjelder utgifter til saksbehandling, er den relative andelen av netto driftsutgifter i Ås 

kommune høyere enn for kostragruppe 07. 

2014 2015 2016

Regnskap (Mkr) 28,2 30,6 31,2

Opprinnelig budsjett (Mkr) 16,0 19,2 22,7

Stillinger, antall 12 15 17

Merforbruk (Mkr) 12,2 11,4 8,50
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3 HJELPETILTAK I ÅS KOMMUNE. 

 
 
 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Hjelpetiltak utgjør hoveddelen av tiltakene som barnevernet iverksetter for "å sikre at barn og 

unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid." 

(barnevernloven § 1-1.) Hjelpetiltak gis som regel i hjemmet og krever vanligvis samtykke. 

Når det anses nødvendig, kan imidlertid Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker også 

beslutte å sette i verk hjelpetiltak. 

 

Fra 1. januar 2014 ble det foretatt endringer av bvl § 4-4 om hjelpetiltak for barn og 

barnefamilier. Tidligere var det gitt eksempler i loven på ulike hjelpetiltak. Disse ble fjernet. 

Hensikten var å rette fokus mot formålet med hjelpetiltak og ønsket virkning av tiltakene. 

  

Ved valg av tiltak legger barnevernloven vekt på at hensynet til barnets beste er avgjørende 

for vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn.   

 

Hjelpetiltakene kan være kompenserende og/eller strukturerende.
1
 Kompenserende tiltak er 

tiltak rettet mot å avhjelpe barnets og familiens behov, som f.eks. besøkshjem. Strukturerende 

hjelpetiltak skal skape varige endringer i familien ved å øke foreldreferdigheter, utvikle 

samspillet mellom foreldre og barnet og bidra til å aktivere nettverket rundt barnet. Et 

eksempel på dette kan være familieråd. 

 

Revisjonskriterier: 

 Ingen spesielle. Deskriptiv problemstilling. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Hjelpetiltak – type og antall 

Barneverntjenestens ansatte forestår i hovedsak saksbehandling og utredningsarbeid. Stadig 

større krav til dokumentasjon og kvalitet, har krevd stadig økte ressurser til dette arbeidet. 

Gjennomføringen av tiltak settes ut i markedet og gjennomføres i stor grad av private 

tjenestetilbydere etter kontrakt. Barneverntjenesten ivaretar selv en del råd og veiledning, som 

også er det vanligste hjelpetiltaket.  

 

Enhetsleder for barneverntjenesten mener at tjenesten har tilgang til kompetanse og ressurser 

som er tilstrekkelig for å sette inn de tiltak som er nødvendig for å kunne gi et faglig godt 

tilbud. Valg av tiltak gjøres ut fra hva tjenesten vurderer som best for barnet av de tiltakene 

som er tilgjengelige innenfor rimelig tid. 

 

Som det fremgår i diagrammet under, er kostnadsnivået per barn med tiltak, ikke spesielt høyt 

i Ås kommune, sammenlignet med andre i Follo og landet som helhet. 

                                                           
1
 Regjeringens retningslinjer om hjelpetiltak. 

Problemstilling nr. 1:  

"Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Ås kommune? 
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Tendensen de siste årene har også vært synkende (sammenligningsdata for kostragruppe 7 var 

ikke tilgjengelig): 

 

 
 

I følge registreringer i barneverntjenestens fagprogram (Familia), var følgende hjelpetiltak 

aktive ved utgangen av 2016: 

Type tiltak Antall Merknader 

Vedtak om råd og veiledning 54   

Samarbeidsmøter og samarbeid 

med andre instanser 

40   

Besøkshjem 23  

Hjemmekonsulent/miljøarbeider 21   

Andre tiltak 19 Veiledning fosterhjem, tilsynsfører, miljø-

arbeider, legeutgifter, samtaler, utredning, 

dekning konfirmasjon, aktivitetspenger 

Fritidsaktiviteter 18  

Andre tiltak 13 Sinnemestringsbehandling, veiledning 

fosterhjem, utredning, oppfølgende samtaler 

SFO 8  

Støttekontakt 8   

Økonomisk hjelp for øvrig 6  

Barnehage 6  

Ruskontroll 5  

Medisinsk behandling, 

psykolog, tannbehandling  

4   

Andre hjemmebaserte tiltak 4   

Økonomisk hjelp ved etablering 

i egen bolig, bolig med 

oppfølging eller botrening 

3   

Andre tiltak 3 Tilsyn, leie av samværslokale, avtalte og 

varslede hjemmebesøk 

Utdanning og arbeid 2   

Senter for foreldre og barn 1   

Sum 239  

Kilde: Ås barneverntjeneste. 
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I alt utgjør dette 239 hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. 

 

Oversikten viser ulike tiltak ved utgangen av 2016. Antall barn i hjelpetiltak var 111 ved 

samme tidspunkt. Forskjellen mellom antall hjelpetiltak og antall barn skyldes at det er mange 

barn som har flere tiltak. De tre tiltakene som forekommer hyppigst (råd og veiledning, 

samarbeidsmøter og besøkshjem) utgjør nær halvparten av alle hjelpetiltakene.  

 

Årsakene til bekymringsmeldingene kan finnes i følgende forhold:  

 

Meldingsårsak 2014 2015 2016 

Foreldrenes manglende foreldreferdigheter 45 46 42 

Høy grad av konflikt hjemme 56 46 36 

Foreldrenes rusmisbruk 16 23 28 

Vold i hjemmet/barn vitne til vold i hjemmet 47 46 27 

Foreldrenes psykiske problem/lidelse 29 15 26 

Barnets psykiske problem/lidelse 4 14 19 

Barnets atferd/kriminalitet 25 25 15 

Barnet utsatt for fysisk mishandling 1 10 15 

Barnet utsatt for seksuelle overgrep 5 2 3 

Barnets relasjonsvansker 0 5 3 

Barnets rusbruk 6 4 5 

Barnet har nedsatt funksjonsevne 0 2 3 

Foreldrenes kriminalitet 3 7 2 

Foreldrenes somatiske sykdom 4 6 2 

Barnet utsatt for psykisk mishandling 4 5 2 

Barnet mangler omsorgsperson 0 4 2 

Barnet utsatt for vanskjøtsel 8 1 1 

Andre forhold ved foreldre/familien 34 39 35 

Andre forhold ved barnets situasjon 15 22 19 

Sum 302 322 285 

Kilde: Ås barneverntjeneste 

 

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal sikres 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. bvl § 1-1. Tabellen gir et bide av hva disse 

forholdene dreier seg om. Tabellen er til en viss grad en forenkling fordi mange saker gjerne 

er mer sammensatt enn oversikten viser. Det kan være flere årsaker til en enkelt sak.   

Foruten manglende foreldreferdigheter, peker rus, vold og konflikt seg ut som risikoområder. 

Foreldres rusmisbruk har også økt betydelig som meldingsgrunn. 

 

For landet som helhet, var rekkefølgen for de hyppigst registrerte årsakene manglende 

foreldreferdigheter, foreldrenes rusmisbruk, vold i hjemmet/barn vitne til vold i hjemmet, høy 

grad av konflikt i hjemmet og foreldrenes psykiske problemer/lidelser
2
. Dette er tilnærmet likt 

som i Ås kommune. 

                                                           
2
 Ref. SSB/Kostra. 
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4 FOREBYGGING OG SAMARBEIDSRUTINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Problemstillingene gjenspeiler barnevernlovens § 3-1, 1. og 2. ledd: 

 

"Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne 

tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale 

og emosjonelle problemer så tidlig som mulig at varige problemer kan unngås, og sette 

inn tiltak i forhold til dette". 

 

Første ledd retter seg mot kommunen i vid forstand, mens andre ledd gjelder 

barneverntjenesten mer spesifikt. Foruten barnevernets ansvar for å avdekke omsorgssvikt, 

skal barneverntjenesten også "medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige 

organer" (barnevernloven § 3-2).  

 

Lovens § 6-4 gir også andre offentlige myndigheter et ansvar for å medvirke: 

 

"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.” 

På kommunenivå er fokuset i stor grad rettet mot forebygging, samordning og tidlig 

intervensjon. Dette er et pågående arbeid som mange av kommunens enheter er engasjert i, 

også ut fra eget lovverk. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv (Q16, 2013) peker på en del  

forutsetninger for et godt forebyggende arbeid:  

 Helhetlige planer, tydelig ledelse og forankring blant alle som har et ansvar. 

 Kunnskap om hva barn og unge selv ønsker gjennom brukermedvirkning. 

 Rutiner for samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivå. 

 Tett samspill mellom kommunen og de positive kreftene i lokalsamfunnet.  

 Kompetanse om risiko og hvordan beskytte barn og unge. 

 

Kommunen bør jobbe systematisk med å integrere tilbudet til barn, ungdom og familier i det 

overordnede planarbeidet i kommunen. 
 
I st.prp.73L (2016-2017), barnevernsreformen, vektlegger regjeringen bl.a. at: 

Problemstilling nr. 2: 

Hvordan fanger Ås kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet? 

 

Problemstilling nr. 3: 

Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, barnehage, 

helsestasjon, skole, osv.? 
 



Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune 

 

16 

 Hjelp og støtte skal gis før alvorlige problemer oppstår.  

 Tjenestetilbudet skal innrettes etter lokale forhold og behov.  

 Tjenestetilbudet skal samordnes. 

 Forebygging prioriteres og skal redusere behovet for kostnadskrevende tiltak 

 Samarbeid er avgjørende for å lykkes. 

Viktigheten av samarbeid er fremhevet i flere dokumenter.3 Gjennomgående anbefales 

skriftlige avtaler med bl.a. fastleger, kommunepsykologer, helsestasjon, skolehelsetjenesten, 

helsestasjon for ungdom, pedagogisk psykologisk senter (PPS), skoler og barnehager. 

Enhetene bør ha et systematisk samarbeid med barneverntjenesten og etablere rutiner og 

regelmessige samarbeidsmøter både på system- og individnivå som sikrer at barn og 

ungdommer fanges opp tidlig og får nødvendig oppfølging. Enhetene må være gjensidig kjent 

med hverandres roller og ansvar. 

 

I Ot.prp. nr. 69 (2008-2009), Om lov om endringer i barnevernloven, skrev regjeringen at å gi 

meldere omfattet av opplysningsplikten visse opplysninger om hvordan saken følges opp av 

barneverntjenesten, uavhengig av om dette anses nødvendig for å fremme barneverntjenestens 

oppgaver i den enkelte saken, vil bidra til å styrke andre tjenesters tillit til barneverntjenesten. 

Regjeringen mener at dette vil bedre samarbeidet mellom tjenestene, og dermed sikre det 

enkelte barnet et godt og helhetlig tjenestetilbud. Det legges til grunn at barnevernloven må 

forstås slik at barneverntjenesten kan gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre at 

andre offentlige tjenester som for eksempel barnehage, skole, og helsestasjon skal kunne gi 

barnet et best mulig og helhetlig tjenestetilbud. 

 

I Prop. 73L (2016-17), Barnevernsreformen, presiseres at taushetsplikten ikke er til hinder for 

nødvendig samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre velferdstjenester på statlig og 

kommunalt nivå. Barnevernstjenesten kan alltid dele opplysninger som er nødvendig for å 

ivareta sine oppgaver. Det er flere ganger blitt presisert at dette innebærer at 

barnevernstjenesten kan gi andre tjenester tilgang til de opplysninger som er nødvendige for 

at det enkelte barn skal få et helhetlig hjelpetilbud.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet skriver i sin veileder Q-1094 B at den lovpålagte 

opplysningsplikten gjelder for alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester. 

Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar, og er særlig aktuell for de som 

arbeider ved helsestasjoner, sykehus, legekontorer, politiet, barnehager, skoler, sosialkontor, 

familievernkontor og krisesentre. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den 

kommunale barneverntjenesten av eget initiativ. 

 

Håndtering av personopplysninger blir ofte et tema når samarbeid mellom barnevernet og 

andre enheter skal diskuteres. Forholdet til personopplysninger er nærmere beskrevet i flere 

publikasjoner.
4
  

 

Barneverntjenesten har taushetsplikt etter barnevernloven. Dette omfatter også at 

opplysninger om fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og 

                                                           
3
 Her er tatt utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom IS2582, 2017 og Samarbeid mellom skole og 
barnevern. En veileder (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016) 
4
 Bl.a. i Barne- og likestillingsdepartementet. Q 1094B, 2006, Barne- og familiedepartementet rundskriv Q-24, 

2005 og Helsetilsynets veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven, Internserien 4/2015. 



Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune 

 

17 

arbeidssted er underlagt taushetsplikt, noe som ikke er tilfelle etter forvaltningsloven § 13. 

Opplysninger om en persons tilknytning til barnevernet er alltid taushetsbelagt. 

Taushetsplikten gjelder også i forhold til andre offentlige ansatte med opplysningsplikt til 

barneverntjenesten 

 

Barneverntjenesten kan gi opplysninger dersom tjenestens vurdering er at bistand fra f.eks. 

skolen eller barnehagen er nødvendig for at barneverntjenesten skal kunne sørge for en 

tilfredsstillende omsorgssituasjon for barnet. Barneverntjenesten kan ikke gi ut opplysninger 

begrunnet med at dette vil fremme skolens oppgaver. Adgangen er en opplysningsrett, men 

ikke en plikt. 

 

Når ansvarsgrupper er etablert og det ikke foreligger samtykke, vil barneverntjenesten i hver 

enkelt sak måtte vurdere hvem den kan formidle hvilke opplysninger til. Det innebærer at hele 

saken sjelden kan diskuteres med alle medlemmene av gruppen, men at enkelte deler av saken 

kan diskuteres med enkelte medlemmer og andre deler med andre medlemmer. 

 

Den lovpålagte opplysningsplikten gjelder for alle som arbeider i offentlige instanser og 

tjenester
5
. Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar og innebærer en plikt til å 

melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget initiativ ved bekymring eller 

mistanke om at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig 

omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysnings-

plikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover. 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunens generelle forebyggende arbeid bør: 

o være helhetlig   

o samordne tjenestetilbudet 

o være forankret i skriftlige samarbeidsrutiner 

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

til å melde fra til barneverntjenesten om mulig omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

 Det bør være etablert fungerende samarbeidsavtaler mellom flere av kommunens enheter 

og barneverntjenesten. 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Forebyggende arbeid 

Ås kommune har i Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017 listet følgende forhold som gjør 

at barn og unge er særlig risikoutsatte: 

 Barn av rusmiddelmisbrukere eller barn av psykisk syke. 

 Barn og unge som opplever store konflikter hjemme. 

 Barn av innsatte i fengsler. 

 Barn som vokser opp i hjem med svært lav inntekt.  

 Underrapportering i forhold til rus og gravide rusmisbrukere, særlig når det gjelder 

alkohol. Tallene for cannabisbruk er høye på videregående.  

 Skolevegrere og unge uten jobb har en større risiko for å utføre kriminalitet. 

                                                           
5
 Gjelder også for organisasjoner og private som utfører arbeid eller tjeneste for stat, fylkeskommune eller 

kommune 
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 Et økende antall unge rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen.  

Det fremkommer ingen ytterligere utdyping eller analyse av disse områdene. 

Risikoområdene samsvarer for en stor del med  barnevernets oversikt over hva som er årsaken 

til at bekymringsmeldinger sendes (jf. kapittel 5). 

 

Kommuneplanen 2015-2027, sier at kommunens respons på disse forholdene er å: 

 bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge,  

 gi barn og unge som lever under vanskelige forhold, god oppfølging  

 veilede og gi råd til foreldre som har behov, slik at barn opplever omsorg og god oppvekst 

i hjemmet. 

Handlingsprogrammet 2017-2020, sier at Ås kommune vil fokusere på inkludering av barn 

ved å satse målrettet på å trygge barns oppvekstvilkår. Tiltak som nevnes er: 

 Informere foreldre om aktuelle temaer og om kommunens tilbud til barn og foreldre.   

 Gi god oppfølging til barn og unge som lever under vanskelige forhold. 

 Gjennomføre "Samordning av tjenester til barn og unge" og komme med anbefaling om 

hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Utføres i 

forbindelse med organisasjons-gjennomgangen. Tidsfrist: Våren 2018. 

 Kommunen, samt dens barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for å forebygge og 

bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Tidsfrist: 2018. 

 Barnehager og skoler skal gi alle barn uansett bakgrunn og forutsetninger de samme 

mulighetene til å utvikle seg.  

 Igangsette foreldrekurs i samarbeid med FAU og SU i alle barneskolene for foreldre til 

barn på 1. trinn. Tidsfrist: Høsten 2017. 

Det er ingen barne- og ungdomsplan eller tilsvarende i Ås kommune som redegjør for en 

helhetlig tilnærming til barn og unges oppvekstforhold. 

4.2.2 Bekymringsmeldinger 

Oversikt over hvem som sender bekymringsmeldinger til barneverntjensten: 

 

Melder 2014 2015 2016 

Barnverntjenesten 35 29 33 

Barnevernvakta 22 54 30 

Foreldre 18 13 24 

Skole 20 27 20 

Voksenpsykiatrien 6 4 16 

Politi 17 25 14 

Helsestasjonen 4 3 12 

Andre private 20 12 8 

Lege/Sykehus/Tannlege 2 4 8 

Barnehage 11 7 7 

Krisesenter 0 1 5 

Asylmottak/UDI/innv. myndighet 1 4 4 
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Familievernkontor 2 3 4 

Barnet selv 4 4 3 

BUP 1 5 1 

NAV 5 2 1 

PPS 0 1 1 

Tjenesten for oppfølging av 

rusproblemer 3 2 0 

Sum 171 200 191 

Kilde: Ås barneverntjeneste 

 

Tallene fremkommer i fagprogrammet Familia. Bekymringsmeldinger i aktive saker 

registreres ikke som nye meldinger, men som informasjon til saken.  

 

Oversikten viser at en rekke forskjellige instanser melder til barnevernet. De fleste meldinger 

kommer fra barneverntjenesten selv, barnevernvakten og foreldrene. Skolene er registrert med 

tilsammen 67 bekymringsmeldinger de siste tre årene, mens barnehagene kun er oppført med 

25. 

 

På landsbasis i 2016 var rekkefølgen for de 6 hyppigst forekommende melderne: 

 Barneverntjenesten. 

 Skole. 

 Foresatte. 

 Politiet. 

 Barnehage. 

 Helsestasjon/skolehelsetjenesten. 

For at behovet for hjelpetiltak skal avdekkes, er barneverntjenesten avhengig av at enhetene 

melder bekymring til barnevernet. Revisjonen har bedt respondentene i skoler og barnehager 

ta stilling til påstanden om at barneverntjenesten gir god veiledning i hvordan de skal skrive 

bekymringsmeldinger. Svarene fordeler seg over hele skalaen, og det er omtrent like mange 

som er enige som uenige i påstanden. Nesten alle svarer at de er vel kjent med når de skal 

melde bekymring. 

 

En barneverntjeneste som skal legge til rette for at andre melder, må også oppleves som lett å 

komme i kontakt med. De fleste synes det er lett å komme i kontakt med barneverntjenesten. 

14 av 21 respondenter svarer alternativ 4-6 (enig). Kommunale barnehager er mest uenig i 

påstanden. 
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Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Det er lett å komme i kontakt med 

barneverntjenesten. 
21 3,95 1,53 4,00 

  

 
 

 

Vi har også spurt om det hender at de ikke melder bekymring selv om de kanskje burde gjøre 

det. 

 
Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hender det at du ikke melder 

bekymring til barnevernet selv om du 

kanskje burde gjøre det? 

21 4,19 0,73 4,00 

 
 

13 av 21 respondenter svarer noen ganger eller sjelden på dette. De resterende 9 svarer at 

dette aldri har skjedd 

4.2.3 Samarbeid og samordning 

Det er viktig at kommunens hjelpeapparat kommer inn tidlig i saker der barn trenger hjelp. 

Dersom tilbakemeldingene fra skoler og barnehager skal legges til grunn, bidrar ikke dagens 

samarbeidsordninger særlig til dette. Mer enn halvparten er mer eller mindre uenige i 

påstanden om at samarbeidet med barnevernet bidrar til å sikre at barn og unge får nødvendig 

oppfølging tidlig. 

 

Barnevernleders erfaring generelt er at samarbeidet med andre enheter fungerer bra på 
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individnivå. Barneverntjenesten prøver å tilrettelegge for halvårlige møter med skoler og 

barnehager. Barneverntjenesten har kontaktpersoner som skal følge opp mot hver skole og 

barnehage.  Revisjonen har fått opplyst at bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager skal 

sendes fra rektor eller styrer. 

 

Barneverntjenestens virksomhetsplan for våren 2017, viser til en rekke ulike typer av 

samarbeidsordninger som skal følges opp, herunder: 

 Barnehager. 

 Skoler. 

 Kartleggingsteamet. 

 Barneteamet. 

 Ressursgruppe "Barn som pårørende". 

 Ressursgruppe mobbing. 

 Ressursgruppe oppvekst. 

 Videregående skole. 

 Positiv oppvekst. 

 Samarbeidsavtale Bufetat fagteam. 

 Samarbeidsavtale NAV. 

 Samarbeidsavtale Krisesenter. 

 Samarbeidsavtale Politiet. 

Helse er inkludert under kartleggingsteamet. Barneverntjenesten har ikke skriftlige 

samarbeidsavtaler med andre enn de som er nevnt over. Samarbeidet med barnehager, skoler 

og BUP, er ifølge barnevernleder mest saksrettet. Svar revisjonen har fått i intervjuer og på 

spørreundersøkelsen, tyder på at andre enhetsledere opplever at barneverntjenesten ikke alltid 

kan prioritere møtevirksomhet i samme grad som de selv. 

 

Når offentlige organer melder bekymring til barnevernet, informeres foreldrene om dette. 

Revisjonen har mottatt synspunkter på at i tilfeller der foreldrene ikke ønsker at enheten 

melder bekymring til barnevernet, kan det føre til at enheten som melder mister noe av den 

kontakten de har hatt med barn og foreldre. Dersom barnevernet i en slik situasjon henlegger 

saken, er det en risiko for at muligheten til å følge opp dette barnet, blir vanskeligere for 

enheten som har meldt bekymring. 

 

PPS 

I følge enhetsleder PPS er samarbeidet mellom PPS og barnevernet rettet mot enkeltsaker som 

PPS melder. PPS deltar i undersøkelsessaker ved å svare på brevet «Anmodning om 

opplysninger», og er noen ganger med i ansvarsgrupper.  

 

PPS sin erfaring er at barneverntjenesten gir lite informasjon tilbake. PPS har et godt 

samarbeid med skole og hjem, mens dette ikke fungerer like godt mellom PPS, 

barneverntjenesten og hjemmet. Enhetsleder PPS mener det er et potensial for å utvikle 

samarbeidet og bli involvert i oppfølgingen av tiltak som barnevernet setter inn. Enhetsleder 

mener at barneverntjenesten ikke er godt nok kjent med hva PPS gjør og hvilke resultater PPS 

har. 

  

NAV 

NAV-leder viser til at avtalen med barnevernet er gammel og skal revurderes. NAV sentralt 

har dessuten utgitt egne retningslinjer for hvordan NAV skal forholde seg til samarbeide med 
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barnevernet.6 Utgangspunktet er at både NAV og barneverntjenesten ofte forholder seg til de 

samme familiene og ungdommene. Det er derfor viktig at tjenestene har tilstrekkelig 

kunnskap om hverandres oppgaver og ansvar, og at tjenestene etablerer et godt samarbeid. 

Retningslinjene fra NAV sentralt har som formål å bidra til en bedre koordinering av 

tjenestene. NAV-leder er positiv til hvordan samarbeider fungerer i det daglige. Et av 

områdene hvor det er naturlig å være i inngrep med hverandre, gjelder økonomisk støtte som 

det i enkelte tilfeller kan være aktuelt for både NAV og barneverntjenesten å bidra med. 

 

NAV-leder mener at ordningen med kontaktperson i barnevernet fungerer bra. Uavhengig av 

avtaler og formaliteter er det viktig å skape gode relasjoner til de man skal samarbeide med. 

Det er viktig å snakke sammen. Det gjør det lettere å ta kontakt og finne omforente løsninger. 

Taushetsplikten bør ikke være et problem, men det kreves samtykke for å ta opp saken i 

egnede fora. 

Forebyggende helsetjenester.  

I enheten inngår: 

 Svangerskapsomsorg. 

 Helsestasjon 0-5 år. 

 Skolehelsetjeneste, barne-, ungdom- og videregående skole. 

 Helsestasjon for ungdom og studenter. 

 Smittevern. 

 Reisevaksinasjon. 

 Familieteam. 

Enhetsleder for forebyggende helsetjenester opplyser at enheten noen ganger deltar i 

oppstartsmøter i barneverntjenestens regi før tiltak iverksettes.  Dette skjer riktignok sjelden, 

men forebyggende helsetjenester opplever dette som nyttig. Det gjennomføres også 

møter/telefonsamtaler der enkeltsaker drøftes anonymt. Ut over dette, har det inntil nylig vært 

lite samarbeid mellom forebyggende helsetjenester og barneverntjenesten.  Det er nå startet 

opp samarbeidsmøter på ledernivå mellom barneverntjenesten, NAV og enhet for 

forebyggende helsetjenester. Enhetsleder håper dette kan gi god effekt på sikt. Slik 

forebyggende helse ser det, gir barnevernet generelt for lite informasjon ut til 

samarbeidsparter.  

 

Enhetsleder for forebyggende helsetjenester viser dessuten til enhetens familieteam som er et 

lavterskeltilbud. Hjelp fra teamet krever ikke enkeltvedtak og kan iverksettes hurtig. 

Enhetsleder peker på at det kunne være en god ide å styrke familieteamet og la teamet ta flere 

av de minst alvorlige sakene. En slik løsning kunne redusere saksbehandlingen og være kost-

effektiv. Ordningen vil kreve at noen stillinger flyttes fra barnevernet til forebyggende helse, 

uten at rammen økes. 

 

Skoler og barnehager 

Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager peker på at det oppleves som krevende å komme i 

gang med et samarbeid med barnevernet.  Skoler og private barnehager er mest positive til 

hvordan samarbeidet fungerer når det først er etablert. Dette gjelder både på systemnivå og i 

enkeltsaker. 

                                                           
6
 Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret, 16.12.2016. 
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De kommentarer som er gitt på spørsmål om samarbeid, går i retning av at det er 

skolen/barnehagen selv som må initiere dette, mangel på informasjon og at mer kunne vært 

gjort om enhetene hadde hatt mer informasjon om saken 

4.3 Vurderinger 

Ås kommune har gjennom Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017, listet opp risikoutsatte 

grupper av barn og unge. Risikogruppene samsvarer med barnevernets oversikt over årsakene 

til bekymringsmeldingene.  Kommunens planer sier lite om hvordan man skal forholde seg til 

dette. Barn og unge møter en rekke av kommunens enheter i oppveksten. Disse har alle et 

ansvar, men er styrt av sitt eget lovverk på området. Derfor er det nødvendig at tjenestene 

ikke bare blir et tilbud som styres på enhetsnivå, men som samordnes på tvers av enheter til 

barnets beste. Det krever helhetstenkning, samarbeid og ledelsesforankring. Det finnes en 

rekke faglige retningslinjer og veiledere som underbygger dette. Ås kommune har så langt 

ikke tatt et slikt helhetlig grep om hvordan kommunen som helhet skal forholde seg til barn 

og unges oppvekstvilkår. På den annen side har kommunen erkjent behovet for dette. 

Handlingsprogrammet  2017-2020 setter dette på kartet i 2018. Det skal da utarbeides en 

anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte 

tjenester. Revisjonen støtter at dette arbeidet gjøres, selv om tiltaket kunne ha vært formulert 

mer forpliktende. Mange kommuner har slike planer, og dermed erfaringer Ås kommune kan 

bygge på i sine vurderinger. 

 

Barnevernstjenesten plikter å avdekke uakseptable forhold som barn lever under og sette inn 

tiltak i forhold til dette. Det forutsetter bl.a. at barnevernet må bli informert om slike 

mistanker fra andre.  Barnevernet må samarbeide med andre og legge til rette for at meldinger 

sendes.  Tilbakemeldinger til revisjonen tyder på at enhetslederne er vel kjent med den plikten 

de har til å melde. Kommunens praksis på skoler og barnehager er at rektor eller styrer skal 

melde. Revisjonen understreker at plikten til å melde er en personlig plikt til å melde av eget 

initiativ. Den enkelte ansatte kan ikke la andre overprøve denne vurderingen. Dette hindrer 

ikke at rektor kan bistå i hvordan meldingen skrives og sendes. Vi antar at det er slik dette 

skal praktiseres, men det er viktig at den enkelte ansatte er bevisst sitt eget ansvar. 

Spørreundersøkelsen indikerer at det er tilfeller der melding ikke sendes, selv om det burde 

vært gjort. Det tilsier at barneverntjenesten bør fortsette med å ha plikten til å melde som et 

tema i møter med andre enheter. 

 

Når det gjelder hvem som melder til barneverntjenesten, ligger barnehager lavt. Dette bør 

følges opp. 

 

Det er også pekt på at det kunne være en god ide å overføre mindre alvorlige saker fra 

barnevernet til forebyggende helse ved familieteamet. Dette krever i tilfelle en nærmere 

utredning av konsekvenser og forutsetninger før beslutning tas. Revisjonen overlater til 

administrasjonen å ta stilling til om forslaget bør følges opp videre.  

 

Barneverntjenesten har samarbeidsrutiner med andre, men få skriftlige avtaler. Revisjonen 

mener at skriftlige avtaler bør utarbeides. Disse kan bidra til å avklare forventninger til 

hvordan samarbeidet skal fungere. Slike avtaler med fordel kan gjøres kortfattede. 
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5 OPPFØLGING AV MELDINGER 

 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

Barnevernloven § 4-2 sier at: 

 

”Barneverntjenesten skal snarest og innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og 

vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3.” 

 

Resultatet av gjennomgangen vil enten være henleggelse eller at det åpnes undersøkelsessak. 

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 kan oppfattes som et inngrep i privatlivet for den familien undersøkelsen 

gjelder. Den skal derfor ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og slik at færrest mulig 

får kjennskap til undersøkelsessaken. 

 

Barnevernloven § 6-9 sier at:  

 

”En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I 

særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.” 

 

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

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

særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er 

mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd 

(offentlig melder)
7
, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 

undersøkelsessak. 

 

Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlig melder ny 

tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Meldingen skal inneholde opplysninger 

om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre. 

 

                                                           
7
 Gjelder også organisasjoner og private som utfører oppgaver for kommunen, yrkesutøvere i medhold av 

helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om familievernkontorer, 
meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov om ekteskap), samt friskolelova 

 

Problemstilling nr. 4: 

Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger  

til barnevernet? 
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Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at 

offentlig melder får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan 

barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene (opplysningsrett, ikke plikt). 

 

Revisjonskriterier: 

 Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om de skal følges opp med undersøkelse. 

 En undersøkelsessak skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eller 

innen seks måneder hvis særlige grunner tilsier det. Innen denne tiden skal det 

foreligge konklusjon med henleggelse eller tiltak. 

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

undersøkelsessak. Etter undersøkelsen skal barnevernet gi melding om saken er 

henlagt eller følges opp videre. 

 Offentlig melder kan få tilbakemelding om tiltak som iverksettes. 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Mottak av meldinger 

Barneverntjenesten i Ås kommune har samlet saksbehandlingsregler, internt regelverk og 

rutinebeskrivelser i dokumentet "Retningslinjer for barneverntjenesten i Ås kommune 

(2017)".  Dokumentet er fortsatt under utvikling. Rutinen for behandling av bekymrings-

meldinger omhandler føringer og sjekklister for bl.a.: 

 Gjennomgåelse av meldinger. 

 Henleggelse av melding. 

 Sjekkliste ved mottak av melding. 

 Saksbehandlingsfrist. 

 Informasjon til melder. 

Det fremgår også at offentlig melder skal opplyses om meldingen har gått til undersøkelse 

eller henleggelse. Tilbakemelding til privat melder skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Tjenesten har utformet maler/standardskriv for tilbakemeldingene til meldere. 

 

Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til fylkesmannen. Rapporteringen gir bl.a. følgende 

data om bekymringsmeldinger:  
 

 
For 2016 ble det mottatt 191 meldinger, hvorav 27 ble henlagt. Antall fristoversittelser har 
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variert fra en topp på 5 meldinger i 2015, til mellom 0 og 2 pr halvår.  De fleste meldinger går 

til undersøkelse. 

5.2.2 Undersøkelser 

Barneverntjenestens retningslinjer skisserer følgende prosedyrer for iverksetting av 

undersøkelser: 

 Registrering i barneverntjenestens fagprogram Familia. 

 Skriftlig varsel til foresatte og evt. barnet selv, samt innkalling til møte. Frist: innen 1 

uke etter beslutningen. 

 Undersøkelsesplan utarbeides. 

 Meldingsmøte med sakens parter. 

 Barnesamtaler. Minimum to i løpet av undersøkelsen 

 

Det finnes en mal for informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelsen. 

 

Oversikten viser at kommunen har avsluttet 171 undersøkelser i 2016. Av disse ble det vedtatt 

å sette inn tiltak i 67 saker. Antall fristoversittelser er oppgitt til 8 i 2016. Antall undersøkelser 

nådde en topp i 2015, men variasjonene har vært små gjennom årene 2014 til 2016, både hva 

angår antall undersøkelser, antall vedtak og antall fristoversittelser. 

 

Det kan være flere grunner til at en undersøkelse henlegges. Hovedårsaken er barnevernets 

vurderinger. En annen årsak er at den det gjelder ikke ønsker å fortsette, jf. at dette er 

frivillige tiltak. 

 

Rektorer og barnehagestyrere ga følgende tilbakemelding på hvor ofte de får tilbakemelding 

når undersøkelse iverksettes og når den er gjennomført: 
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Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor ofte får dere tilbakemelding om at 

det er åpnet undersøkelsessak? 
20 2,68 1,34 3,00 

  

 
 
 
Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor ofte får dere tilbakemelding om 

hvorvidt en undersøkelse er henlagt eller 

om barneverntjenesten følger opp saken 

videre? 

21 3,06 1,22 3,00 

  

 
 

 

De to situasjonene som er besvart over, gjelder tilbakemelding til offentlig melder om at det 

er åpnet undersøkelsessak, og hva som skjer når undersøkelsen er ferdig. Det var lagt inn en 

forutsetning i undersøkelsen om at spørsmålet gjaldt saker der enheten hadde meldt 

bekymring. Kommentarer: 

 I begge tilfeller skal offentlig melder ha tilbakemelding om dette. Henholdsvis 9 av 20 og 

6 av 21, svarer ofte eller svært ofte. 

 Tilbakemeldingene fra barnevernet avtar etter at undersøkelsen er gjennomført. 

 Kommunale barnehager mener at tilbakemelding fra barnevernet gis noe sjeldnere. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Svært ofte Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Ingen
formening

P
ro

se
n

t 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Svært ofte Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Ingen
formening

P
ro

se
n

t 



Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune 

 

28 

 

5.2.3 Tiltak 

På spørsmål om tilbakemelding om tiltakene, svarte respondentene slik: 
 
Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor ofte får dere tilbakemelding om 

tiltakene når barneverntjenesten skal 

eller har iverksatt tiltak? 

21 3,69 1,21 4,00 

  

 
 

Dette gjelder en situasjon der barnevernet kan gi tilbakemelding, men ikke har plikt. 5 

respondenter av 21 har ingen formening. 10 svarer noen ganger eller aldri. 3 respondenter 

svarer ofte eller svært ofte. 

5.3 Vurderinger 

Bekymringsmeldinger behandles i overveiende grad innen fristen på en uke.  De fleste 

meldinger går til undersøkelse.  Også for undersøkelser er det få fristoversittelser. Omtrent en 

tredel av undersøkelsene leder til tiltak.  

 

Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager indikerer at en forholdsvis stor andel mener de 

ikke alltid får tilbakemelding fra barnevernet slik de skal når melding mottas, undersøkelse 

settes i gang og når den er ferdig. Når det gjelder barnehagene, rimer dette dårlig med det lave 

antallet som meldes. 

 

Tilbakemelding fra barneverntjenesten til offentlig melder om tiltak som iverksettes, 

forekommer ikke ofte. Dette må også kunne forventes siden dette ikke er en plikt, men noe 

barnevernet kan gjøre når det er i barnets interesse. 
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6 FUNGERER HJELPETILTAKENE? 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 

Barnevernloven § 4-5 sier at: 

 

”Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 

Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barnet og 

foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye 

tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres 

regelmessig.” 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt en veileder om tiltaksplaner og 

omsorgsplaner i barneverntjenesten (Q-1104). Det fremgår 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. Viktige føringer: 

 Hovedmålet skal være rettesnor for tiltakene, og samtidig gi et bilde av ønsket situasjon i 

fremtiden. 

 Delmålene må være så konkrete som mulig, realistiske og oppnåelige. Målene beskriver 

hva tiltaket skal oppnå. Indikatorer på måloppnåelse kan være nyttige. 

 Tiltakene beskriver hvordan målene skal nås. 

 Tiltakene evalueres ut fra om delmålene er nådd. Evalueringen gir grunnlag for å beslutte 

veiene videre. 

Det finnes føringer i lovforarbeider og veiledere som peker på samarbeid og deling av 

informasjon som nødvendig for å gi et best mulig tilbud. Tiltaksplanen bør inkludere tiltak og 

virkemidler iverksatt av andre instanser, for eksempel skole, skolehelsetjeneste eller PPT. 

Barnevernet bør sørge for at barnet og dets omsorgspersoner involveres i utarbeidelsen av 

tiltaksplanen
8
. 

 

Revisjonskriterier: 

 Barneverntjenesten skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det 

er truffet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset. 

 Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Tiltaksplaner 

Barneverntjenesten har en mal for tiltaksplaner som fokuserer på følgende faktorer: 

                                                           
8 Samarbeid mellom skole og barnevern. En veileder (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016). 

 

Problemstilling nr. 5: 

Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? Hva mener brukerne? 
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 Hovedmål – er det sammenheng mellom mål og situasjonsbeskrivelse? 

 Situasjonsbeskrivelse: kort oppsummering av barnets situasjon og bakgrunnen for 

hjelpetiltak. 

 Delmål og tiltak:  

o Konkret, hva skal oppnås og hva skal til for å nå målet?  

o Fokuserer målene på barnet, er de realistiske og oppnåelige?   

o Er målene mulig å endre, kompensere, og/eller å kontrollere?  

o Er ansvarsfordelingen nøye vurdert? 

 Underskrifter. 

Omfang og status for hjelpetiltak er synliggjort under
9
: 

 

 
 

Statistikken viser at det er barn som ikke har tiltaksplan. Det betyr ikke nødvendigvis at 

tiltaksplanen ikke eksisterer, men at den f.eks. kan være gått ut på dato, eller ikke er evaluert 

innenfor fristen. 

 

Enhetsleder for barneverntjenesten understreker at det er utfordrende å utforme tiltaksplaner 

som er målbare og evaluerbare. Revisjonens vurdering av tiltaksplaner, har hatt fokus på 

forhold som kan forbedres.  Flertallet av tiltaksplanene har et forbedringspotensial. 

Revisjonen vil trekke frem følgende forhold: 

 Hovedmålet i flere av planene er gjerne formulert som "Per skal ha stabil og trygg 

omsorgssituasjon", "Kari skal ha en ha en positiv utvikling" eller "Per skal ivaretas på en 

god nok måte".  

 Flere av delmålene var lite konkrete, inneholdt ikke kriterier for måloppnåelse eller var 

beskrivende for en ønsket sluttsituasjon. For eksempel "Per skal ha tro på seg selv", "Mor 

og barn etablerer ro og samstemthet", "Kari utvikler seg i lek og samspill", " Per har trygg 

og god omsorg". 

 Vi fant ikke kriterier for måloppnåelse for å tydeliggjøre målformuleringene. 

 I noen grad blandes delmål og tiltak. 

Vi også fant eksempler på mer konkrete målformuleringer som å fullføre skolen, ta førerkort 

eller gå i barnehage. 

                                                           
9
 Antall evalueringer ble ikke registrert pr. 30.06.2016 
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Det manglet dessuten dokumentoversikt i flere av saksmappene. 

6.2.2 Evalueringer 

Evalueringene så ikke ut til å følge noe fast mønster. Fra vår gjennomgang vil vi trekke frem 

følgende områder som kan gi grunnlag for forbedringer: 

 

 Det fremgår ikke alltid grad av måloppnåelse. 

 Evalueringen fremkommer som en felles generell vurdering og konklusjon. 

 Evalueringen er en beskrivelse av hva som har skjedd, men ikke relatert til måloppnåelse. 

Det er vanskelig å se hva som er evaluert. 

 Evalueringen fremkommer i et møtereferat uten at det er tydelig at dette er en evaluering. 

 Delmålet evalueres, men ikke om tiltaket virker. 

 Strukturen i tiltaksplanene var ikke alltid fulgt i evalueringene. 

6.2.3 Virker hjelpetiltak? 

Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemid-

ler (2012) konkluderte bl.a. med at "Det mangler kunnskap om bruk og virkninger av hjelpe-

tiltak" i norsk barneverntjeneste.  Den samme konklusjonen har også fremkommet i tidligere 

forskningsrapporter. Bufdir (Barne-, ungdom og familiedirektoratet) initierte i 2012 prosjektet 

"Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak", som ble levert av Uniresearch i 2015. En 

omfattende rapport konkluderer bl.a. med at det er vanskelig å svare på i hvilken grad 

hjelpetiltakene i sin alminnelighet er effektive, men at både foreldre og ungdommer opplevde 

at de generelt hadde utbytte og hjelp av tiltakene og et godt forhold til saksbehandlerne. 

 

Revisjonens spørreundersøkelse blant rektorer og styrere i barnehager, viser følgende 

resultatvurderinger: 
 

Spørsmål 
N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere 

for oss å følge opp barnet på en god måte. 

 
21 2,65 1,46 2,50 

 
 

12 av 21 respondenter er uenige (svaralternativ 1-3) i at hjelpen fra barnevernet gjør det 

lettere å følge opp barnet på en god måte. Kommunale barnehager er mest uenig i dette. 
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Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Etter mitt skjønn er de tiltakene som 

barnevernet setter inn, hensiktsmessige 

ut fra barnets behov. 

21 3,43 1,12 4,00 

 

 
  

7 respondenter har ingen formening om dette. Av de resterende 14, er 8 enige i påstanden om 

at de tiltakene som barnevernet setter inn, er hensiktsmessige ut fra barnets behov. 

Kommunale barnehager er mest uenige i dette. 

 

Den nettbaserte spørreundersøkelsen til skoler og barnehager ga mulighet for å gi 

kommentarer. Det som fremkom var i korte trekk at respondentene ønsket et utvidet 

samarbeid med barnevernet og bedre kommunikasjons rutiner og informasjonsflyt.  Det ble 

også vist til at barneverntjenesten har stor utskifting av personell. Eksterne konsulenter har 

ulik tilnærming til barn, men erfaringene fra kontakten med disse er gode.  
 

Kontrollutvalgets bestilling forutsatte at revisjonen skulle gjennomføre en undersøkelse blant 

et antall brukere. Som nevnt (s.8) har dette vært metodisk vanskelig å gjennomføre. 

Vi mottok åtte svar. Fem av respondentene opplyste at de hadde tiltaksplaner. 3 respondenter 

visste ikke eller husket ikke om de hadde tiltaksplaner.  
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På en skala fra 1(helt uenig) til 6(helt enig), hvor uenig eller enig er du i følgende påstander: 

(Svarene er gitt som gjennomsnittsverdier) 
 

Kontakten med barneverntjenesten 

 

 

  

 
Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Det er lett å få en avtale med saksbehandler  8 4,86 1,25 5,00 
Barnevernet har tid til å snakke med oss. 8 5,13 1,05 5,50 
De ansatte følger opp det vi har avtalt. 8 5,25 0,83 5,50 
Vi blir alltid tatt imot på en god måte 8 5,38 0,70 5,50 
Barneverntjenesten tar hensyn til våre ønsker og behov. 7 5,43 0,73 6,00 

 

 

Tiltaksplaner 

 
 
Spørsmål      N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Vi har vært med på å bestemme innholdet i planen. 8 4,67  1,60  5,50 
Vi er fornøyd med de tiltakene som ble bestemt. 8 5,17  1,07  5,50 
Tiltaksplanen er skrevet på en måte som er lett å forstå 8 5,20  0,75  5,00 
Tiltaksplanen gjør det klart hva hjelpen skal føre til. 8 5,20  1,17  6,00 
Alt i alt synes vi at tiltaksplanen er nyttig å ha.  8 5,00  1,26  6,00 
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Virker det? 

 
 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Hjelpen fra barneverntjenesten gjør det lettere for 
oss å gi god omsorg. 

8 5,13 1,17 6,00 

Hjelpen fra barneverntjenesten bidrar til at mitt barn 
utvikler seg på en god måte. 

8 4,50 1,50 5,00 

Vi har fått det bedre etter at vi fikk hjelp fra 
barneverntjenesten. 

7 5,00 0,93 5,00 

Barneverntjenesten følger opp oss som 
foreldre/foresatte på en god måte. 

8 5,25 1,09 6,00 

Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen vi har fått fra 
barneverntjenesten. 

8 5,38 0,86 6,00 

 

Tilbakemeldingene fra brukerne er som helhet meget positive. Svarene er litt mindre positive 

når det gjelder om det er lett å komme i kontakt med barneverntjenesten, om de har fått være 

med å bestemme innholdet i tiltaksplan og om hjelpen har bidratt til at barnet utvikler seg på 

en god måte.  En av respondentene anførte i kommentarfeltet et ønske om å bli informert på 

forhånd om endringer av tiltak og at saksbehandler ikke byttes så ofte. En annen viste til at et 

år gikk tapt fordi samarbeidet med konsulenten ikke fungerte. 

6.3 Vurderinger 

Nær alle barn i Ås barneverntjeneste har gyldig tiltaksplan. Andelen som evalueres innen 

fristen, har økt de senere år. Revisjonen mener at barneverntjenesten i Ås fortsatt kan forbedre 

tiltaksplanene og vektlegge en mer systematisk gjennomføring av evalueringer. Gode 

tiltaksplaner med mål som beskriver en ønsket sluttsituasjon, evt. med indikasjoner på 

måloppnåelsen, er en forutsetning for å kunne vurdere om tiltakene virker. Uklare mål vil 

kunne bidra til at tiltak som burde vært endret, avsluttet eller erstattet med andre tiltak, 

fortsetter. Det kan igjen medføre at barnets situasjon ikke endres slik man ønsker og at 

kommunen bruker ressursene feil. 

 

Det er også et poeng at tiltaksplanene skal forstås av de som er brukere av planen. Det holder 

derfor ikke om barnevernet selv har en god forståelse av egen begrepsbruk.  

 

Tilbakemeldingene fra skoler og barnehager er kritiske til at barnevernets hjelp gjør det lettere 

for dem selv å følge opp barnet. Revisjonen kan forstå at det er en oppfatning, men vil anføre 

at det ikke nødvendigvis er slik at barnevernet skal gi hjelp som bidrar til skolenes eller 

andres egen oppfølging. Svarene i spørreundersøkelsen uttrykker at oppfatningene er delte på 

omtrent alle spørsmål. Det gjør det vanskelig å ha klare oppfatninger om hva som er 
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utfordringene for de enkelte av temaene som undersøkelsen belyser.  

 

Undersøkelsen blant foresatte ga åtte svar.  Det kan innvendes at grunnlaget er noe lite for å 

konkludere generelt på spørsmålene om kontakten med barnevernet, om tiltaksplanen og om 

tiltakene virker, er fornøyde med hjelpen de har fått.  

 

De som har svart, svarer stort sett meget positivt og er i hovedsak meget fornøyde med 

hjelpen de har fått. Det er uansett en positiv tilbakemelding som barneverntjenesten bør ta til 

seg og som ikke gir grunnlag for å slutte at tiltakene ikke virker. Respondentene gir høy 

tilslutning til påstanden "Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen de har fått fra 

barneverntjenesten". 

 

Revisjonen mener det er viktig at kommunen har kunnskap om hva brukerne mener. Noe av 

dette blir kjent gjennom undersøkelsesfasen, arbeidet med tiltaksplan og senere evalueringer. 

For å få en mer inngående kunnskap både om effekten av barnevernets arbeid og brukernes 

oppfatning av prosessen, kreves det mer ressurser og en annen tilnærming enn hva som er 

gjennomførbart som del av et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse blant fosterforeldre engasjert av Ås kommune i 

2016. En undersøkelse rettet mer mot brukerne bør vurderes når neste undersøkelse skal 

gjennomføres. 

 

Revisjonen bemerker at flere av saksmappene vi undersøkte, manglet dokumentlister. Det 

gjør at det er vanskelig å vite om mappen er komplett og i tilfelle hva som mangler. Dessuten 

blir det tidkrevende å lete i mappen for å finne frem til de dokumenter man søker. 
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