
28. november 2013  RAPPORT 10/13 

 

 

 

 

 

Follo distriktsrevisjon 
 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport 
 
 
 
 
 

BARNEVERN 
 

SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING 

 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

 
 
 
 
 
 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 3 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

INNHOLD 
1 SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER ------------------------------------------- 5 

OPPSUMMERING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
SAMLET VURDERING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
KONKLUSJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ANBEFALINGER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2 INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
2.1 BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET ----------------------------------------------------------------------------------- 7 
2.2 AVGRENSNINGER OG PROBLEMSTILLINGER --------------------------------------------------------------------------------- 7 
2.3 OPPBYGGING AV RAPPORTEN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

3 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET ---------------------------------------------------------------------------- 8 
3.1 DATAGRUNNLAG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 
3.2 DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

4 OPPGAVER, ORGANISERING, BEMANNING OG KOMPETANSE ------------------------------------- 9 
4.1 BARNEVERNETS OPPGAVE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
4.2 ORGANISERING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
4.3 RUTINER OG INTERNKONTROLL------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 
4.4 BEMANNING, KOMPETANSE OG RESSURSER ------------------------------------------------------------------------------ 10 
4.5 UTVIKLINGEN PÅ BARNEVERNSOMRÅDET ---------------------------------------------------------------------------------- 11 
4.6 REVISJONENS VURDERING---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
4.7 KONKLUSJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

5 MELDERE OG SAMARBEIDSPARTNERE ------------------------------------------------------------------------ 13 
5.1 SAMARBEIDSAVTALER --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
5.2 ANDRE SAMARBEIDSPROSJEKT ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
5.2.1 Nærmere om samarbeid med barnehagene ------------------------------------------------------------- 15 
5.2.2 Nærmere om samarbeid med politiet og barnevernsvakten -------------------------------------- 16 
5.3 REVISJONENS VURDERING---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
5.4 KONKLUSJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

6 MELDINGER OG UNDERSØKELSER ------------------------------------------------------------------------------ 18 
6.1 VURDERINGSKRITERIER ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
6.2 FUNN/FAKTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
6.2.1 Meldinger --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
6.2.2 Undersøkelser--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
6.3 REVISJONENS VURDERING---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
6.4 KONKLUSJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

7 HJELPETILTAK I HJEMMET ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
7.1 VURDERINGSKRITERIER ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
7.2 FUNN/FAKTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
7.3 REVISJONENS VURDERING---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
7.4 KONKLUSJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

8 RÅDMANNENS UTTALELSE ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

9 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER ---------------------------------------------------------------------- 29 
 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 4 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 5 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

 

1 SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG 

ANBEFALINGER 
 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

1. Hvordan har barnevernet utviklet seg de siste årene med fokus på tjenestens bemanning, 

kompetanse og ressurser? 

2. Hvilke instanser melder til barnevernet? 

3. Hvordan samarbeider barnevernet med andre instanser? 

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

a. Hvordan etterleves lovens krav til behandling av meldinger og gjennomføring av 

undersøkelser? 

5. Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 

a. Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med regelverket? 

b. Hvilke rutiner er etablert for evaluering av tiltaksplaner og for brukermedvirkning? 

Oppsummering  

Barnevernet har i den perioden vi har undersøkt hatt en økning i antall saker og stillinger 

samtidig med en nedgang i fristoversittelser. Barnevernets kompetanse har blitt bedre, samtidig 

som hver enkelt saksbehandler har færre barn å forholde seg til enn tidligere.  

 

Oppegård kommune ser det samme meldingsmønster som resten av landet, der blant annet 

barnehagene melder lite. Tjenesten har hatt som ambisjon å øke andelen fra barnehagene og 

har satt i gang et særskilt arbeid mot barnehagene. 

 

Barneverntjenestens samarbeid med andre offentlige instanser er omfattende, men en del 

avtaler mangler formell signatur, dato og mekanismer for revidering og revisjon. Forholdet til 

barnevernsvakten er ikke regulert i noen avtale.  

 

Samarbeidet med politiet kan forbedres, blant annet ved å etablere en felles enighet om 

hvordan overgrepsmistanker bør håndteres.  

 

Barnevernets rutiner oppfyller i all hovedsak lovens krav til meldinger og undersøkelser når det 

gjelder selve saksbehandlingen av sakene. Det finnes ennå fristoversittelser, men færre enn 

tidligere.  

 

Et stort flertall av barn i barnevernet har nå en tiltaksplan. Revisjonen har i sine stikkprøver 

funnet at innholdet i planene og oppfølgingen av dem er tilfredsstillende. Bruk og oppbygning 

av fagprogrammet Familia kan imidlertid gjøre det vanskelig å dokumentere oppfølgingen av en 

plan, og at lovkrav, slik som barnas medvirkning, er overholdt. 

Samlet vurdering  

Barneverntjenesten har fått økte ressurser de siste årene og statistikken presentert i denne 

rapporten kan tolkes slik at dette har gitt resultater i form av færre fristoversittelser både i 

meldings- og undersøkelsessaker. Revisjonen ser en positiv trend, selv om fristoversittelser 

fortsatt finner sted. 

 

Revisjonen ønsker å trekke frem samarbeidet med barnehagene som svært positivt. 

Barnehagene forteller om en klar endring til det bedre i deres forhold til barneverntjenesten. 

 

Selv om avtalene barnevernet har med andre offentlige instanser er mange, er flere av avtalene 

etter revisjonens syn mangelfulle i den forstand at det ikke fremgår hvem som har ansvar, 

gyldighetsperiode og når avtalene skal revideres.  
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Når det gjelder samarbeid med politiet kan dette videreutvikles. Revisjonen ser behovet for en 

omforent forståelse av hvordan politiet og barnevernet skal jobbe sammen ved mistanke om 

overgrep. 

 

Revisjonen har ingen merknader når det gjelder saksbehandlingsrutiner verken ved meldinger, 

undersøkelser eller tiltaksplaner på den delen av rutinene som omhandler barnet selv. Når det 

gjelder rutiner for dokumentasjon er derimot bildet et annet. Fagprogrammet Familia inneholder 

maler som, hvis de ble brukt i større omfang, ville lette arbeidet med kontroll av at rutiner og 

lovkrav blir overholdt. Revisjonen antar at dette ville lette barnevernets egen hverdag også, og 

ikke bare være til hjelp ved ekstern revisjon av tjenesten. 

 

Revisjonen ser at antall fristoversittelser er på vei ned. At den positive trenden fortsetter bør 

kontrolleres fremover. 

Konklusjon 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om barnevernet ivaretar sine oppgaver i henhold 

til regelverket, hvordan eventuelle avvik blir fulgt opp, om kvaliteten på tjenesten tilfredsstiller 

kravene i lov og regelverk og om tjenesten har tilstrekkelige ressurser. 

 

Revisjonen vil konkludere med at barneverntjenesten i Oppegård kommune i all hovedsak 

ivaretar sine oppgaver i henhold til gjeldene regelverk. Etter hva revisjonen kan se blir avvik 

fulgt opp og kvaliteten på tjenesten tilfredsstiller krav i lov og regelverk. Imidlertid er kvalitet 

en uklar størrelse og vanskelig å måle. Revisjonen har ikke undersøkt brukernes erfaringer med 

barneverntjenesten, og deres opplevelser med hensyn til kvalitet kan være annerledes enn hva 

denne rapporten indikerer. Med dette forbeholdet om kvalitet, indikerer denne undersøkelsen at 

ressurssituasjonen til barnevernet er tilfredsstillende. 

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Barneverntjenesten bør ha skriftlig avtale med alle offentlige samarbeidsparter, og alle 

avtalene bør være datert, påført gyldighetsperiode og ansvarshavende hos begge 

instanser. 

  

2. Revisjonen anbefaler at det utarbeides en skriftlig formell avtale med politiet slik at en 

felles forståelse av handlinger ved mistanke om overgrep mot barn etableres. 
 

3. Kommunen bør planlegge en særskilt oppfølging av fristoversittelser for undersøkelser 

når tallene for hele 2013 er klare. 

 

4. Tjenesten bør tilstrebe en ensartet og fullstendig saksbehandling i Familia, og i større 

grad gjøre bruk av malene som ligger i programmet. 

 

 

20. november 2013  

 

 

Steinar Neby                                     Ingar F. Leiksett 

revisjonssjef                                 Prosjektleder 
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2 INNLEDNING  

2.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget i Oppegård kommune den 

13.12.2013 i sak 34/12 bedt revisjonen om å gjennomføre et revisjonsprosjekt innenfor 

barnevernsområdet. 

  

Formålet med prosjektet er å undersøke om barnevernet ivaretar sine oppgaver i henhold til 

regelverket, hvordan eventuelle avvik blir fulgt opp, om kvaliteten på tjenesten tilfredsstiller 

kravene i lov og regelverk og om tjenesten har tilstrekkelige ressurser. 

 

Follo distriktsrevisjon er ansvarlig for prosjektet og utgiver av rapporten. Prosjektet er 

gjennomført i perioden mai til oktober 2013, med forvaltningsrevisor Ingar F. Leiksett, Nedre 

Romerike distriktsrevisjon som prosjektleder. 

 

2.2 Avgrensninger og problemstillinger 

 

Revisjonen belyser i denne rapporten følgende problemstillinger: 

 

1. Hvordan har barnevernet utviklet seg de siste årene med fokus på tjenestens bemanning, 

kompetanse og ressurser? 

2. Hvilke instanser melder til barnevernet? 

3. Hvordan samarbeider barnevernet med andre instanser? 

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

a. Hvordan etterleves lovens krav til behandling av meldinger og gjennomføring av 

undersøkelser? 

5. Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 

a. Utarbeides tiltaksplaner og følges disse opp i tråd med regelverket? 

b. Hvilke rutiner er etablert for evaluering av tiltaksplaner og for brukermedvirkning? 

 

Normalt i en forvaltningsrevisjon vil problemstillingene bli besvart med utgangspunkt i 

revisjonskriterier, altså autoritative kilder som forteller hvordan situasjonen bør eller skal være. 

I denne rapporten vil vi avvike noe fra dette i besvarelsen av problemstilling 1, 2 og 3 fordi 

disse best kan besvares deskriptivt.  

 

Revisjonen vil ha hovedfokus på perioden 2011-2013, men vi har tatt med enkelte tall fra 2010 

i statistikkoversiktene for å vise utvikling over tid. 

2.3 Oppbygging av rapporten 

Kapittel 2 omhandler metode og vi legger frem hva slags data og informasjon som er blitt 

samlet inn, og hvordan innsamlingen har foregått.  

 

I kapittel 3 gis bakgrunnsinformasjon om tjenesten og vi ser nærmere på bemanning, 

kompetanse og ressurser. I kapittel 4 ser vi på hvem som melder og barnevernets andre 

samarbeidspartnere. Kapittel 5 omhandler oppfølging av meldinger og undersøkelser, og 

kapittel 6 ser på hjelpetiltak i hjemmet.   

 

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i sammendraget. 
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3 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 
 

Dokumentasjonen i denne rapporten er hentet fra et bredt kildegrunnlag. En fullstendig 

kildeliste ligger til slutt i rapporten. 

3.1 Datagrunnlag 

Dokumenter fra Oppegård kommune 

Som generell bakgrunn og informasjon om organisering av barneverntjenesten har revisjonen 

hentet fakta fra dokumenter gitt til oss fra barneverntjenesten i kommunen.  

Lover, forskrifter, veiledninger og retningslinjer 

Av materiale som ser på barnevernsområdet har vi har ved siden av lov og forskrift 

gjennomgått nasjonale styringsdokumenter i form av veiledere og rundskriv utgitt av barne- og 

likestillingsdepartementet (BLD) og Barne -, ungdoms - og familiedirektoratet (Bufdir).  

Statistikk og stikkprøver 

Revisjonen har tilgang til den halvårlige rapporteringen kommunene gjør til BLD og som er 

bakgrunn for fylkesmannsrapporteringen. Vi vil også bruke KOSTRA-tall. Kommunene vi 

sammenligner Oppegård kommune med er i samme kommunegruppe og i Akershus. Vi har 

valgt Ski kommune i tillegg til Oppegård fra Follo, Asker og Bærum fra vestregionen og 

Lørenskog og Nittedal fra Romerike. 

 

Revisjonen har gjennomført mappegjennomgang av totalt 39 enkeltmapper. Vi har sett på 

behandling av meldinger, undersøkelser og tiltak. Gjennomgangen fant sted i barnevernets 

lokaler 10. og 11.09.2013. Revisjonen hadde barneverntjenestens saksbehandlere og 

administrativ støtte tilgjengelig. 

 

Barnevernsmappene er elektroniske og behandlet i fagprogrammet Familia. Programmet 

inneholder dokumentmaler til forskjellige typer brev og påminnelser om ulike frister. Revisjonen 

har forholt seg til opplysningene som er ført inn i Familia og har ikke foretatt ytterligere kontroll 

av at f. eks brev faktisk er skrevet og sendt.  

Intervjudata 

Vi har gjennomført to intervjuer med enhetsleder for barnevernet og medarbeidere fra 

tjenesten, henholdsvis den 27.06.2013 og 11.09.2013. Videre har revisjonen gjennomført 

intervju med leder for den interkommunale barnevernsvakten i kommunen og 

barnehageansatte i Oppegård kommune. Revisjonen har ikke lykkes å få gjennomført intervju 

med Follo politidistrikt. 

3.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

De innsamlede data er innhentet for og omhandler kun denne rapportens problemstillinger og 

gyldigheten anses dermed å være høy. Gyldighet er også dekket opp gjennom at det er 

innhentet informasjon fra flere kilder.  

 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er skjedd 

systematiske feil underveis i innsamlingen. Alle dokumenter som er gjennomgått er mottatt fra 

Oppegård kommune eller fra deres nettsider. Intervjuene ble gjennomført etter en fastlagt 

intervjuguide der temaene og hovedspørsmålene var utarbeidet på forhånd. Det er skrevet 

referater fra intervjuer, og disse er bekreftet/verifisert av de intervjuede i ettertid. Rapporten er 

også sendt på høring til kommunens kontaktperson, som har kommet med kommentarer til 

faktadelen av rapporten. Revisjonen anser således påliteligheten for å være høy. 
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4 OPPGAVER, ORGANISERING, BEMANNING OG 

KOMPETANSE 
 

Spørsmålene i dette kapitlet besvares deskriptivt eller beskrivende, fordi det best belyser 

problemstillingene. Det betyr ikke at det ikke finnes lovkrav som omhandler problemstillingene, 

de er imidlertid ikke særlig spesifikke. Opplysninger er, der annet ikke er spesifisert, hentet fra 

samtaler med barneverntjenesten1. 

4.1 Barnevernets oppgave 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har et overordnet ansvar for 

barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale 

barneverntjenesten og staten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). BLD beskriver 

barnevernets viktigste oppgaver slik: 2. 

 

- Å gi hjelp og støtte 

Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av 

forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Hjelpen kan gis i form av 

råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for 

eksempel barnehageplass, støttekontakt og avlastningstiltak i hjemmet. 

 

- Ta vare på utsatte barn 

Barneverntjenesten skal ta de skritt som til enhver tid er nødvendig for å beskytte barn mot 

omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. 

 

- Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje 

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er 

tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med 

foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eventuelt på et senter for foreldre og 

barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes 

vedtak om dette i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen. 

4.2 Organisering 

Barnvernet i Oppegård ligger under tjenesteområdet skole, kvalifisering og barnevern som en 

av fire tjenester. De andre er skole, PPT og kvalifiseringssenter. Tjenesteområdet er underlagt 

en av i alt fire kommunalsjefer3. 

 

Barnverntjenesten i Oppegård kommune har åpent på dagtid mandag - fredag, kl. 8.00-15.304. 

På kveldstid og i helger er beredskapen ivaretatt av barnevernsvakten i Follo. 

4.3 Rutiner og internkontroll 

Barneverntjenesten er styrt av barnevernloven og tilhørende forskrift om internkontroll hjemlet 

i barnevernloven § 2-1, 2. ledd. Barneverntjenesten ivaretar sin internkontrollplikt i hovedsak 

gjennom systemene Kvalitetslosen, som flere enheter i kommunen bruker, og 

barneverntjenestens eget fagsystem, Familia. Rutinebeskrivelser er fordelt på disse to 

systemene avhengig av type rutine/instruks. Generelle rutiner og beskrivelser, slik som 

barneverntjenestens samarbeidsavtaler, ligger i Kvalitetslosen, mens rutiner knyttet til fag 

(saksbehandlingsrutiner) som går direkte på brukerne, er samlet i rutinehåndboken i Familia. 

 

                                           
1 Intervjuer med virksomhetsleder og andre ansatte i barnvernstjenesten 27.06.13 og 11.09.2013. 
2 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern/barnevernets-oppgaver.html?id=476334. 
3 Oppegård kommunes årsmelding, 2012. 
4 Åpningstider hentet fra Oppegård kommunes nettsider 12.08.2013. 
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4.4 Bemanning, kompetanse og ressurser 

Kommunen har etter barnevernlovens § 2-1 ansvaret for nødvendig opplæring av 

barneverntjenestens personell. Loven forteller at personellet er forpliktet til å delta i opplæring 

som blir bestemt, og som anses som nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. 

Kravet til kunnskap er også berørt i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter 

lov om barneverntjenester. I følge forskriftens § 4 skal kommunene sørge for at arbeidstakerne 

har tilgang til, og kunnskap om, aktuelle lover og forskrifter og sørge for at arbeidstakerne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet. 

 

Revisjonen har fått oversendt oversikt over utdanningsnivået for ansatte i barneverntjenesten5. 

Vi har forenklet oversikten noe, og fordelt de ansatte i tre kategorier; ufaglært, høyskole og 

masternivå. Vi har også tatt med de som har videreutdanning innenfor barnevern. 

 

Utdanningsnivå, barneverntjenesten6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av tjenestens 43 ansatte har de fleste høyere utdanning, enten på høyskolenivå eller på 

masternivå. Bare 8 personer eller 7 % av de ansatte er ufaglærte eller med annen type 

utdanning. 

 

Hovedtyngden av formalkompetanse er i form av utdannelse som barnevernspedagog eller 

sosionom. Andelen med videreutdanning blant de ansatte er på 16 personer eller 37 %.  

 

I intervju med revisjonen forteller barneverntjenesten at 2 av de ansatte for tiden er under 

utdanning til PMTO-terapeuter (5 totalt i kommunen). Avdelingen vil ta i bruk Kvello-metoden, 

og vil i den forbindelse motta veiledning fra en psykologspesialist ved Lovisenberg DPS i en 

periode fra høsten 2013. 

 

Barneverntjenesten i Oppegård kjøpte tidligere mange tjenester fra private tilbydere. Nå bygger 

tjenesten opp egen kompetanse og egne tiltak. Dette gjelder blant annet familieterapi, 

miljøterapi, PMTO og Marte Meo7. 

 

Avdelingen har en egen kompetanseplan for 2013. Planen er kort og oppsummerer de 

kompetansehevende tiltak som er planlagt implementert. I tillegg til PMTO og Kvello som er 

nevnt over er også lederutvikling en betydelig del av planen. 

 

Virksomhetsleder forteller at ved videreutdanning er som regel flere av de ansatte med på det 

samme. Dette bidrar til å spre kompetansen videre. Virksomheten prioriterer felles 

kompetanseutvikling (som Kvello) fremfor å sende enkeltpersoner på enkeltstående kurs (men 

dette gjøres også). Det tas utgangspunkt i kompetanseplanen i forhold til hvilke 

kompetansetiltak som prioriteres. 

 

Ressursbruken i barneverntjenesten er regulert i formålsparagrafen i barnvernloven. Den 

forteller at formålet med loven er: 

 

- Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp om omsorg til rett tid. 

                                           
5 Dokumentoversendelse til revisjonen fra barneverntjenesten 01.07.2013. 
6 Tabellen er forenklet. Enkelte kategorier er slått sammen og kategoriene bachelor og enkeltstående universitetsfag er 
lagt i kategorien høyskole. 
7 MST=Multi systemisk terapi. PMTO=Parent Management Training Oregon. FFT=Funksjonell familieterapi. 

Høyeste fullførte nivå Rene tall (%) 

Ufaglært/annen utdanning 8 (18,6) 

Høyskolenivå 32 (74,4) 

Hovedfag/masternivå 3 (7) 

Ansatte med videreutdanning 16 (37,2) 

Antall ansatte 43 
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Paragrafen gir altså føringer på omfanget av hjelpen, den skal være nødvendig. Noen nærmere 

krav til ressursbruk finnes ikke. Litt enkelt fortalt betyr det at får barn nødvendig hjelp innenfor 

fristene gitt i barnevernlovens § 6-9, så er ressurssituasjonen tilfredsstillende. Denne rapporten 

ser på frister i senere kapitler. Andre forhold enn tidsfrister som kan belyse ressurssituasjonen i 

tjenesten finnes i tabellen under. 

 

KOSTRA-tall.8 

  Netto driftsutgifter per barn 
i barnevernet i kroner 

Netto driftsutgifter per 
barn med tiltak i kroner 

Barn med undersøkelse 
eller tiltak per årsverk, 

antall personer 
Stillinger med fagutdanning 

per 1 000 barn 0-17 år 

  2010 2011 2012 2010* 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Oppegård 106975 98828 102872   138126 145232 19,8 18,6 14,9 2,3 2,8 3,6 

Asker 108982 110642 106121   170414 163098 15,5 14,3 14,8 2,7 3 3 

Bærum 113305 108570 124751   164831 189062 13,1 13,4 10,3 2,9 3,1 3,6 

Lørenskog 93699 107980 86710   188425 134434 13 17,1 17,8 2,7 2,3 2,6 

Nittedal 67079 54835 75949   86383 115161 20,1 17,8 16,8 3,1 3,5 3,4 

Ski 124817 119934 114718 
 

163012 169175 15,1 13,3 13,7 3 3 3,4 

* Tall fra 2010 er ikke oppgitt i Kostra. 

 

Barneverntjenesten forteller til revisjonen at de fra sommer/høst 2011 til 2012 fikk 5 nye 

stillinger totalt. Ytterligere 1 stilling ble tilført i 2013. Denne økningen kan spores i tabellen 

over. Ser vi på antall barn per årsverk har tallet gått ned fra omtrent 20 barn per årsverk i 2010 

til om lag 15 barn i 2012. Forklart annerledes betyr dette at hver enkelt saksbehandler i 

barneverntjenesten har færre barn de jobber med i 2012 enn i 2010. Hva denne nedgangen i 

antall barn per årsverk har ført til, om for eksempel kvaliteten på arbeidet med barna har blitt 

bedre, forteller ikke kostratallene noe om. Imidlertid forteller barneverntjenesten at de i større 

grad vil ta over oppgaver de tidligere kjøpte i markedet, noe færre barn per saksbehandler kan 

bidra med ressurser til. 

 

Vi ser en økning i antall stillinger med fagutdanning fra 2,3 per 1000 barn i 2010 til 3,6 i 2012. 

Denne økningen har tatt Oppegård kommune fra å være kommunen med færrest ansatte med 

fagutdanning i barneverntjenesten i 2010 til flest ansatte med fagutdanning, sammen med 

Bærum, i 2012. 

 

Ser vi på økonomien har netto driftsutgifter per barn i barnevernet gått nedover fra 2010 til 

2012, uten at endringene tallmessig er særlig store. Isolerer vi tallene til kun barn med tiltak 

har summen her gått en del opp fra 2011. Oppegård kommune skiller seg ikke ut på noen måte 

i forhold til de andre kommunene i tabellen. 

 

I intervju med revisjonen forklarer virksomhetsleder at i hennes tid som leder er 

barneverntjenesten forsøkt dradd fra tidligere ”brannslokking” over til mer system, overordnet 

planlegging og kontroll. For å bidra til en slik endring i fokus har teamlederederrollen blitt 

styrket slik at disse har større myndighet, mer ansvar og opptrer tydeligere. Økning i ressurser 

har bidratt til denne endringen; at man har kunnet jobbe mer planmessig og systematisk. 

 

4.5 Utviklingen på barnevernsområdet 

Virksomhetsleder forteller at utviklingen i barnevernet har gått mot en økning i antall saker og 

større kompleksitet i sakene. I hvor stor grad kompleksiteten i sakene skyldes en faktisk 

endring, eller at barneverntjenesten og andre er blitt bedre (fått økt kompetanse og tid) på å 

avdekke forhold, er usikkert.  

 

                                           
8 Konsern, barnevern nivå 2. 
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Virksomhetsleder forteller at det er utfordrende å drive kompetansebygging og utviklingsarbeid 

parallelt med å løse lovpålagte oppgaver. Barnevernersaker er i sin natur uforutsigbare og det 

er vanskelig å planlegge ressursbruken.  

 

En stor andel av sakene i omhandler vold. Barneverntjenesten registrer også en økning i saker 

om seksuelt misbruk, noe de har hatt fokus på den siste tiden (blant annet i samarbeidsmøter 

med barnehagene). 

4.6 Revisjonens vurdering 

Som det fremgår i kapittel 6, økte antallet gjennomgåtte bekymringsmeldinger fra 81 til 113, 

eller med ca 40 %, i perioden 2010 til 2012. Oppegård kommune henlegger få meldinger 

relativt sett. 

 

Revisjonen finner det positivt at bemanningen i perioden 2011 og 2012 ble økt med 6 stillinger, 

og at kommunen har økt andelen stillinger med fagutdanning fra 2010 til 2012. Netto 

driftsutgifter pr. barn har samtidig vist en svak nedgang og antall barn pr. stilling har gått 

markert ned i samme periode. 

 

Revisjonen ser det som positivt at utdanningsnivået i tjenesten øker og at kommunen nå er 

blant de med flest ansatte med fagutdanning i forhold til den antatte målgruppen (innbyggere 

mellom 0-17 år). 

 

Revisjonen vurderer dette dit hen at de grep kommunen har tatt, har bidratt positivt i forhold å 

tilpasse ressurser og kompetanse til utfordringene ved å håndtere en økende saksmengde. 

 

Barneverntjenesten i Oppegård kommune har etter hva revisjonen kan se, heller ingen spesielle 

økonomiske avvik sammenlignet med de andre kommunene vi har sammenlignet med.  

 

 

4.7 Konklusjon 

Barneverntjenestens bemanning, kompetanse og ressurser er, så langt revisjonen kan se, 

adekvate for å løse oppgavene tjenesten har.
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5 MELDERE OG SAMARBEIDSPARTNERE 
Alle kan melde sin bekymring til barnevernet, også privatpersoner. Noen er imidlertid forpliktet 

til å melde jf barnevernloven § 6-4. Det gjelder for eksempel offentlige myndigheter og 

helsepersonell. Meldeplikten inntrer ved bekymring eller mistanke om at et barn blir mishandlet 

i hjemmet eller utsatt for andre former for grov alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 

I diagram 1 under ses fordelingen av meldere på landsbasis (i 2008) hentet fra NOU 2009: 22 

(Flatø-utvalget).  

Diagram 1. Fordelinger av meldinger til barnevernet i 2008 på landsbasis i prosent9 

 

 

Diagrammet viser at foresatte, skole, barneverntjenesten selv og politiet er de instansene som 

melder flest. I oversikten fra 2008 står barnehagene for 3 % av meldingene. 

 

I diagrammet under har vi sett på meldinger til barnevernet i Oppegård kommune spesielt i 

2012 

Diagram 2. Fordelinger av meldinger til barnevernet i Oppegård 2012 i prosent
10
 

 

                                           
9 Tall hentet fra NOU 2009: 22. Det du gjør, gjør det helt. Barne- og likestillingsdepartementet. 
10 Tall hentet fra oversikt over meldere tilsendt revisjonen fra barneverntjenesten i Oppegård kommune 01.07.2013. 
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Vi ser at mønsteret på landsbasis sammenfaller med tallene fra Oppegård kommune i 2012, 

selv om prosentfordelingen er noe annerledes. Tallene statistikken er hentet fra er relativ små 

(218 meldinger i 2012), slik at tallmessige små variasjoner kan gi store prosentvise utslag.  

5.1 Samarbeidsavtaler 

Etter barnevernloven § 3-2 har den kommunale barneverntjenesten plikt til å samarbeide med 

andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse lovpålagte oppgaver. Det 

innebærer ifølge rundskrivet Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og 

deres familier (Q-25/2005) at barneverntjenesten bør samarbeide aktivt og oppsøkende med 

andre instanser for å løse oppgaver etter barnevernloven. I det følgende ser vi på samarbeid 

med offentlige instanser. 

 

Revisjonen har fått oversendt samarbeidsavtaler og/eller beskrivelse av planlagt samarbeid og 

rutinebeskrivelser fra barneverntjenesten i Oppegård. Revisjonen har svært kort referert 

intensjonene med avtalene: 

 

Bufetat v/fagteam Ski (statlig barnevern) 

Avtalen skal bidra til et godt og ryddig samarbeid mellom fagteamet og det kommunale 

barnevernet, slik at barnevernet sammen kan tilby barn og deres familier best og riktigst mulig 

tjenester til riktig tid. Avtalen revisjonen har sett er signert 03.04.12 og varer til 31.12.14. 

 

Barnehagene i Oppegård 

Et systematisk samarbeid skal bidra til: 

 At barn og foreldre som har behov for hjelp får rett hjelp til rett tid 

 At barn og foreldre får et helhetlig tilbud 

 Spredning av kompetanse 

 

Avtalen revisjonen har sett er ikke signert, men det står påført at avtalen er virksom fra 

01.11.2012. Det står ikke påført hvor lenge avtalen gjelder eller når ny skal utarbeides. 

 

Samarbeid med barnehagene vil bli behandlet nærmere under. 

 

Skolene i Oppegård kommune 

Hensikten med samarbeidet er tidlig intervensjon for å hindre uønsket utvikling hos barn. 

 

Avtalen revisjonen har sett er ikke signert, datert eller påført gyldighetsperiode. 

 

Oppegård kvalifiseringssenter 

Hensikten med samarbeidsrutinen mellom Oppegård kvalifiseringssenter og barneverntjenesten 

er å sikre et helhetlig tilbud til ungdommens beste. 

 

Avtalen revisjonen har sett er ikke signert, datert eller påført gyldighetsperiode. 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Hensikten med avtalen er: 

 Utnytte fagkompetansen i begge tjenestene til beste for familien/barnet 

 Tidlig intervensjon 

 Igangsette forebyggende tiltak for å hindre uønsket utvikling 

 Avdekke ”mangler” i tjenesteapparatet 

 

Avtalen revisjonen har sett er ikke signert, men er påført at den trådte i kraft 15.08.01 og 

revidert i oktober 2007. Barneverntjenesten i Oppegård opplyser om at avtalen nå er under 

revidering. 

 

 

NAV, helsetjenesten og psykisk helsevern 
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Hensikten med avtalen er å oppfylle lovgivningens krav om og forutsetninger om samarbeid, 

herunder Lov om barneverntjenesters kap. 3, § 3-2, Lov om sosiale tjenester kap 4-3A, Lov om 

helsetjenesten i kommunen § 6-2A, Helsepersonelloven §§25, 32 og 33. 

 

Avtalen revisjonen har sett er signert av kommunalsjef og virksomhetslederne for barnevern, 

NAV, helsetjenesten og psykisk helsetjeneste. Avtalen er datert 19-11.2009 og er påført 

gyldighetsdato fra 01.01.2010 til 15.02.2012. Barneverntjenesten i Oppegård opplyser om at 

avtalen nå er under revidering. 

5.2 Andre samarbeidsprosjekt 

Revisjonen har fått oversendt Retningslinjer for samarbeid mellom Follo-kommunene og BUP 

Follo. Disse er under utarbeidelse og hensikten vil være å sikre: 

 En helhetlig tverretatelig og tverrfaglig tjeneste til barn og ungdom mellom 0 og 18 år. 

 Best mulig gjensidig utvikling av tjenestene. 

 

Revisjonen har sett prosjektmandat for tidlig intervensjon for barn i risiko (TIBIR), som er et 

helhetlig program for forebygging og avhjelping av adferdsproblemer hos barn. Oppegård 

kommune er, som en av tre kommuner i Fagteam Ski sitt område, invitert med i utprøvingen av 

prosjektet. 

 

Prosjektet Vold i nære relasjoner er et prosjekt under utarbeidelse og er et samarbeid mellom 

kommunene i Follo. 

 

Politiet ved Follo politidistrikt er knyttet sammen med barneverntjenesten i form av 

Koordinerende forum for forebyggende arbeid (KFFA) og Oppegård politiråd. Samarbeid med 

politiet blir behandlet nærmere under. KFFA er en tverrfaglig koordineringsgruppe for det 

forebyggende ungdomsarbeidet i Oppegård kommune. Forumet er regulert i et mandat fra 

19.05.2009. 

 

Forøvrig deltar barnevernet i Oppegård i ledernettverk for barnevernledere i Follo og 

ledernettverk for skole, PPT, Kvalifiseringssenteret og barnevern. 

5.2.1 Nærmere om samarbeid med barnehagene 

Barneverntjenesten i Oppegård kommune jobber med den lave meldeprosenten fra 

barnehagene. I et notat til revisjonen i forbindelse med denne rapporten skriver tjenesten: 

 

Vår opplevelse er at vi ofte kommer inn i familier etter år med krevende 

samspill/problemer. Ofte er det ungdomsskole eller politi som melder, og gjennom våre 

undersøkelser ser vi at problematikken i familien har vart over lengre tid. Statistikken vår 

viser også at vi mottar mange meldinger fra politi og skole, mens vi gjerne skulle mottatt 

flere bekymringsmeldinger fra barnehage og helsestasjon.11 

 

Barnverntjenesten forteller videre at den har styrket samarbeidet med barnehagen, blant annet 

med å utarbeide brosjyre som forteller hvordan barnehageansatte skal forholde seg til mistanke 

om omsorgssvikt. Videre har tjenesten etablert en drøftingstelefon hvor barnehageansatte kan 

ta kontakt med barnevernet for å få råd og veiledning ved mistanke om omsorgssvikt. 

 

Revisjonen har hatt samtaler med virksomhetslederne i tre kommunale barnehager i Oppegård 

kommune. Intervjuene forteller om en tydelig endring i barnehagens opplevde forhold til 

barneverntjenesten de siste år. Styrerne forteller at kontakten før denne tid var mindre 

systematisk, mot at det nå er vridd over til mer struktur, faste møtepunkter og 

kontaktpersoner. 

 

                                           
11 Notat vedr. hvilke instanser som melder. Oversendt revisjonen fra barneverntjenesten 01.07.2013. 
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Virksomhetslederne er godt kjent med samarbeidsavtalen mellom barnevernet og barnehagene, 

og viser uoppfordret revisjonen brosjyren Fra bekymring til handling utviklet av 

barneverntjenesten.  

 

Selv om barnehagens relativt lave meldetall med hensyn til bekymringsmeldinger er en nasjonal 

problemstilling, ble barnehagelederne spurt om de kunne forklare de lave meldetallene i 

Oppegård kommune. Svarene avdekket ingen klar enkeltårsak, men barnehagenes svært tette 

kontakt med foreldrene ble trukket frem. Barnehagen kan ved hentesituasjoner, foreldremøte, 

foreldresamtale etc. fortelle foreldrene om en uro de føler overfor et barn og dermed få 

foreldrene til å endre adferd. Dette gjelder i tilfeller der det ikke er mistanke om grove overgrep 

slik som vold eller misbruk. En annen mulig årsak som ble trukket frem er at små barn ikke har 

et godt nok utviklet språk til selv å fortelle om sin situasjon. 

 

Ubehaget ved å melde ble trukket frem som en hindring. Barnehagens ansatte skal forholde seg 

til foreldre også etter at en bekymringsmelding er sendt inn, og dette kan for noen oppleves 

som vanskelig. Andre av de intervjuede anser ikke et slikt eventuelt ubehag som en forklaring 

av betydning. 

5.2.2 Nærmere om samarbeid med politiet og barnevernsvakten 

Follo politidistrikt, som innbefatter Oppegård kommune, er lokalisert i Ski kommune. Den 

interkommunale barnevernvakten er samlokalisert med politiet. Politiet hadde tidligere et 

lensmannskontor i Oppegård, men dette ble avviklet og politiet er nå sentralisert på Ski 

politistasjon. 

 

Barnevernets samarbeid med politiet er som nevnt over i form av at begge er en del av 

Koordinerende forum for forebyggende arbeid (KFFA) som igjen samarbeider med Oppegård 

politiråd. Kommunens SLT-koordinator som administrativt er underlagt barnevernet deltar også 

i dette samarbeidet. KFFA og politirådet omhandler samarbeid på et overordnet plan. På 

individnivå kan politiet bli trukket inn i form av samtykkemøter der ulike etater samarbeider, 

etter samtykke fra personen det gjelder, om en bestemt sak.  

 

Revisjonen har ikke sett noen avtale som regulerer kontakten direkte mellom politiet og 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten forteller at samarbeidet med politiet kunne vært mer 

formalisert og at de jobber med dette. 

 

Samarbeidet med politiet oppleves fra barneverntjenesten å ha blitt mer utfordrende over tid, 

særlig etter at politiet sentraliserte sin virksomhet i Ski.12 Barneverntjenesten sier i intervju 

med revisjonen at samarbeid med politiet fungerer bra når det gjelder det forebyggende 

arbeidet. Når det gjelder det operative mener barneverntjenesten at politiet ikke alltid er raske 

nok. Barneverntjenesten og politiet har en ulik oppfatning av når barnevernet bør/skal gå inn 

ved mistanke om alvorlige overgrep. Går barneverntjenesten inn før politiet har 

etterforskningskapasitet, risikerer man å ødelegge bevis. Dette setter barneverntjenesten i en 

svært vanskelig situasjon der valget er å la barn forbli i en mulig overgrepssituasjon på 

ubestemt tid, eller å gjennomføre undersøkelse etter barnevernloven og risikere at for eksempel 

barn må forbli i hjem hvor de utsettes for overgrep fordi det ikke finnes bevis på at overgrep 

forekommer.  

 
Kommunen har akuttberedskap utenom kontortid gjennom barnevernvakten som er lokalisert 

på Ski politistasjon. Denne er åpen når de kommunale barneverntjenestene er lukket. 

Barnevernvakten er organisert som et § 27-selskap, med Ski som vertskommune. 

Barnevernvaktens område tilsvarer 7 av kommunene i Follo politidistrikt. Barnevernvakten har 

egne ansatte, og baserer seg ikke på at medlemskommunene stiller med personell. Flere 

ansatte fra barnevernet i Oppegård kommune jobber likevel også på barnevernvakten. 

 

Barnevernvakten har tett dialog med operasjonssentralen ved Follo politikammer og er utstyrt 

med radiosamband til politiet. Ved vold og trusler eller potensielt farlige situasjoner går 

                                           
12 Intervjuer med virksomhetsleder og andre ansatte i barnvernstjenesten 27.06.13 og 11.09.2013. 
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barnevernvakten inn etter at politiet har kontroll. Barnevernvakten benytter egne biler og 

rykker ut så raskt som mulig dersom det er hensiktsmessig. Vakten er videre knyttet til 

alarmtelefonen for barn og unge 116 111 og besvarer denne i barnevernvaktens åpningstid.  

 

Hvis det er nødvendig å fatte et akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet blir disse enten 

plassert hos annen familie/omgangskrets eller beredskapshjem. Barneverntjenesten i Oppegård 

blir kontaktet på morgenen påfølgende virkedag. 

 

Leder av barnevernvakten sier i intervju med revisjonen at det ikke finnes en konkretisert 

avtale eller skrevne rutiner som beskriver og tydeliggjør forholdet mellom Barnvernstjenesten i 

Oppegård kommune og barnevernvakten. Kontakten er derimot styrt av sedvane og fungerer 

godt.13 

5.3 Revisjonens vurdering 

Oppegård kommune følger i hovedsak den nasjonale fordeling med hensyn til hvem som 

melder. Som på landsbasis står barnehagene for en relativt liten del av meldingene, noe 

barneverntjenesten jobber med å få opp. 

 

Barnevernet har et omfattende, og stort sett godt, samarbeid med andre offentlige instanser. 

 

Revisjonen ser det kan være vanskelig å følge opp og revidere de avtalene som ikke har anført 

hvem som er ansvarlige, angir gyldighetsperiode eller når en avtale skal revideres. For at en 

samarbeidsavtale skal ha noen hensikt må den være et aktivt dokument som partene rent 

faktisk forholder seg til, og som blir viderutviklet/revidert med jevne mellomrom.  

 

Enkelte andre avtaler derimot fremstår som produkter av et godt samarbeid. Revisjonen ønsker 

å trekke frem avtalen og samarbeidet mellom barnevernet og barnehagene. Revisjonens 

inntrykk er at samarbeidet mellom de to tjenestene fungerer bedre enn hva som var tilfellet for 

noen få år siden. Partene har vært aktive i utformingen av innholdet i avtalen og kjenner den 

godt.  

 

Revisjonen vil trekke frem at barnevernet og barnehagen også synes å ha et godt utviklet 

samarbeid når det gjelder veiledning fra barnevernets side. Dokumentet Fra bekymring til 

handling og drøftingstelefonen er godt kjent og i aktiv bruk, og partene arrangerer felles møter. 

 

Forholdet til politiet når det gjelder barn som kan være i overgrepssituasjoner, fremstår som 

uavklart. Det er revisjonens inntrykk at barneverntjenesten ikke får det gehør hos politiet de 

ønsker ved mistanke om alvorlige overgrep. Politiets etterforskningskapasitet er utenfor denne 

rapportens omfang og er antagelig en nasjonal utfordring. Med tanke på hvor alvorlig dette kan 

være for barna, burde kommunen prioritere dialog med politiet, slik at en omforent forståelse 

av mulige overgrepssituasjoner blir etablert.  

 

Samarbeidet med barnevernvakten fremstår i praksis som god, men revisjonen ønsker å peke 

på at det ikke finnes, så vidt vi vet, en avtale som regulerer samarbeidet. 

5.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten har mange avtaler. Samarbeidet med barnehagene fremstår som meget 

godt. For en del andre avtaler mangler det noe på formalisering av avtalene. Revisjonen 

anbefaler derfor at alle samarbeidsavtaler barnevernet har med andre offentlige instanser bør 

være datert, påført gyldighetsperiode og ansvarshavende hos begge instanser. 

 

Samarbeidet med politiet har rom for forbedring. Revisjonen anbefaler at det utarbeides en 

skriftlig formell avtale med politiet slik at en felles forståelse av handlinger ved mistanke om 

overgrep mot barn etableres. 

                                           
13 Intervju med virksomhetsleder ved barnevernvakten 12.09.2013. 
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6 MELDINGER OG UNDERSØKELSER 

6.1 Vurderingskriterier 

Meldinger og undersøkelser 

En melding til barnevernet om bekymring for et barn kan komme fra ulike instanser og i ulike 

former. Loven setter ingen krav til hvordan en melding skal fremlegges, og anonyme meldinger 

skal også behandles. 

 

Offentlige myndigheter har plikt etter barnevernlovens § 6 å gi opplysninger til barnevernet ved 

mistanke om omsorgssvikt. Denne plikten gjelder også de som jobber på oppdrag for offentlige 

myndigheter. 

 

Barnevernloven § 4-2 lyder: 

 

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3. 

 

Fristen på en uke er absolutt og det gis ingen mulighet til utvidet tid, slik tilfellet er med 

undersøkelser. 

 

Barnevernloven § 4-3 forteller at undersøkelser skal foretas dersom det er rimelig grunn til å 

anta at det kan være grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Meldinger bør derfor ha en 

begrunnet konklusjon som forteller om hvordan saken skal behandles videre.  

 

Undersøkelser skal som hovedregel gjennomføres innen tre måneder, jf. barnevernsloven § 6-9.  

I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. Hva særlige tilfeller faktisk kan være er ikke 

omtalt spesielt i loven og åpner derfor for en skjønnsmessig vurdering. Revisjonen legger til 

grunn at vurderingen som ligger bak en utvidelse fra tre til seks måneders frist skal følge saken.  

  

Undersøkelsen kan føre til at saken henlegges, eller at barneverntjenesten går inn med råd, 

veiledning og eventuelt hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpetiltak er i de fleste tilfellene 

frivillige. Det kan imidlertid også gis pålegg om enkelte hjelpetiltak, f.eks. barnehageplass. I så 

fall må spørsmålet være behandlet i fylkesnemnd. Undersøkelsen kan også føre til 

tvangsvedtak, for eksempel at det fremmes sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemda. 

 

En undersøkelse er ikke avsluttet før det foreligger et vedtak om tiltak, begjæring om tiltak til 

fylkesnemda eller saken er besluttet henlagt. § 6-3 i barnevernloven gir barn rett til å uttale seg 

før det tas en avgjørelse i en sak som angår dem. 

 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 

 Alle meldinger til barnevernet blir fulgt opp innen en uke. 

 Meldingen skal konkluderes enten med henleggelse eller beslutning om undersøkelse. 

 Undersøkelser blir som hovedregel gjennomført innen tre måneder. 

 Alle undersøkelser er avsluttet med et vedtak om tiltak, begjæring om tiltak til 

fylkesnemda eller beslutning om henleggelse. 

 Barnet skal ha fått mulighet til å uttale seg før en avgjørelse fattes. 

 Fristoversittelser i undersøkelser skal være begrunnet. 

 

 

 

 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 19 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

 

6.2 Funn/fakta 

6.2.1 Meldinger 

Barneverntjenesten rapporterer via Barne, likestillings- og inkluderingsdepartement hvert 

halvår til fylkesmannen. For å belyse omfanget av meldinger og undersøkelser har revisjonen 

med utgangspunkt i disse tallene satt sammen en statistikk. For å gjøre tabellen mer 

tilgjengelig har vi kun brukt tallene fra første halvår i perioden 2010-2012. Vi har tatt med 

Akershus fylke og noen kommuner i fylket som er i samme kommunegruppe som Oppegård. For 

2013 har revisjonen kun tall for Oppegård frem til og med mai måned. Tallene er oppgitt til 

revisjonen fra barneverntjenesten. 

Gjennomgåtte meldinger i faktiske tall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser en på tallene viser trenden en oppadgående tendens med hensyn til antall meldinger fra 

2010 til 2012 for de fleste kommunene og fylket som helhet. Veksten er imidlertid ikke veldig 

sterk og for en kommune, Nittedal, går antall meldinger ned.  

 

For Oppegård kommune sin del øker antall meldinger fra 81 i første halvår 2010 til 113 

gjennomgåtte meldinger i første halvår 2012. Oppegård kommune har blant de færreste 

meldinger i utvalget. Rene tall som de er presentert her er først og fremst nyttig for å fortelle 

om utviklingen innad i kommunen, ettersom tallene naturlig nok er avhengig av 

befolkningsstørrelse.  

 

Prosentvis oversikt over henleggelser og fristoversittelser 

             
 

Henlagte meldinger i % 
 

Fristoversittelser i % 

 
V 2010 H 2010 V 2011 H 2011 V 2012 H 2012 V 2010 H 2010 V 2011 H 2011 V 2012 H 2012 

Akershus 
fylke 

20 19,6 23,5 22,6 25,2 22 3,3 1,7 3,8 0,8 4,6 1,4 

Kommune             

Oppegård 6,2 2,6 4,5 1,4 4,4 7,7 0 2,6 10,8 5,4 0,9 1 

Asker 18,6 19 34 29,6 32,8 23,9 0 0,5 1,6 0,4 1,5 1,2 

Bærum 21,2 14,2 21 20,3 27,6 29 4,4 4,2 6,7 0,8 4,9 3,4 

Lørenskog 28 26,4 37,9 27,4 14,6 12,2 0 0 0,8 0 0 0 

Nittedal 20,9 20,6 7 9,3 18,8 21,4 0,6 0 0 0 2,7 0 

Ski 36 39,1 37 33,9 23,9 23,6 1,8 0 0 0 0 0 

        Ser vi på antallet henlagte meldinger skiller Oppegård kommune seg ut med at de har et svært 

lavt antall henleggelser i forhold til fylket som helhet og de andre kommunene i utvalget. 

Kommunen skiller seg også ut med kommunens fristoversittelser i 2011. Den er klart høyest i 

utvalget året sett under ett, og særlig i første halvår der oversittelsene er på 10,8 %. Ser vi på 

2012 er tallene svært mye lavere med fristoversittelser i om lag 1 % av sakene. 

 

 
V 2010 V 2011 V 2012 V 2013 

Akershus fylke 2426 2610 2648 - 

Kommune 
   

 

Oppegård 81 111 113 88* 

Asker 221 253 259 - 

Bærum 344 328 387 - 

Lørenskog 125 124 130 - 

Nittedal 177 114 112 - 

Ski 111 119 134 - 
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I intervju med revisjonen kan ikke barneverntjenesten i Oppegård kommune forklare den høye 

fristoversittelsesandelen i 2011 med én eksplisitt årsak. Barneverntjenesten peker på en 

generell vekst i arbeidsmengde og for få ansatte i forhold til oppgavene. 

 

Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere det faglige skjønnet som er utvist i disse sakene. At 

barnvernstjenesten kan ha satt i gang undersøkelser uten grunnlag eller ikke satt inn 

undersøkelser der de burde har gjort det, er derfor ikke vurdert. For mer dyptgående lesning 

om det faglige skjønnet barnevernet utøver henviser vi til Riksrevisjonens undersøkelse om 

det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler (Dokument 3:15 (2011–2012)). 

 

I tillegg til tallene over har revisjonen gjennomført en mappegjennomgang der vi med 

utgangspunkt i to tilfeldig valgte uker, uke 39 i 2012 og uke 16 i 2013, har sett på totalt 23 

meldinger. 

 

I totalt en meldingssak har melder vært anonym. Det er likevel huket av på at melder har fått 

svar i form av brev. Barneverntjenesten mener dette må være en feilregistrering. Videre har 

revisjonen funnet totalt en melding der gjennomgangen har tatt mer enn fristen på en uke. 

Utover disse tilfellene har ikke revisjonen funnet noen avvik i barneverntjenestens behandling 

av innkomne meldinger.  

6.2.2 Undersøkelser  

Status for Oppegård kommune for undersøkelser og tiltak sett opp mot andre kommuner i 

Akershus, og som er i samme kommunegruppe. Til forskjell fra tallene som ble brukt om 

meldinger, brukes nå tall fra Kostra.  

 

KOSTRA-tall.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først i tabellen ser vi på hvor mange barn i kommunen fra 0-17 år som har fått undersøkelse av 

barnevernet. For de fleste kommunene ligger tallet på rundt 3 % av barna i aldersgruppen. 

Oppegård kommune har nest flest undersøkelser i denne sammenligningen med Nittedal på 

topp. For øvrig ligger tallene for alle kommunene ganske stabilt uten noen klar trend. 

 

Som nevnt tidligere har kommunen en tremåneders frist på å gjennomføre undersøkelse der en 

melding gir grunnlag for det. Fristen kan bare brytes i særlige tilfeller. I tabellen kan vi se at 

alle kommunene bryter fristen i årene 2010-2012. For Oppegård kommune sin del ser vi at de 

lå høyest av alle på fristoversittelser i 2010 med over 40 % av sakene med behandlingstid på 

over tre måneder. I 2011 og 2012 er tallet lavere med fristoversittelser i rundt 24 % av sakene, 

noe som plasserer kommunen ganske høyt sammenlignet med de andre. Ser vi på den 

geografisk nærmeste kommunen, Ski, ligger Oppegård kommune betydelig høyere på 

fristoversittelser.  

 

På bakgrunn av en redegjørelse om fristoversittelser sendt fylkesmannen i oktober 2012 fra 

barneverntjenesten i Oppegård kommune, ble tjenesten fulgt opp spesielt fra fylkesmannens 

side. Den særlige oppfølgingen ble avsluttet i mars 2013 etter at barneverntjenesten redegjorde 

for iverksetting av tiltak og hvordan de i fremtiden vil jobbe for å unngå fristoversittelser. 

                                           
14 Konsern, barnevern nivå 2. 

  
Barn med undersøkelse ift. 
antall innbyggere 0-17 år 

Andel undersøkelser med 
behandlingstid over tre måneder 

Alle tall i % 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Oppegård 2,9 3,3 3,3 42,9 23,8 24,1 

Asker 2,4 2,8 2,8 37,2 30,2 17 

Bærum 2 2,4 2 16,3 39,8 36,6 

Lørenskog 2,2 2,6 3,1 15,3 15,2 18,9 

Nittedal 4,5 4,1 3,7 16,7 12,9 6,6 

Ski 1,9 2,2 2,9 19,8 7 5,2 
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I samtale med revisjonen sier fylkesmannen at de (Oppegård kommune) har en utfordring når 

det gjelder å sikre at alle lovpålagte besøk fra tilsynsfører blir gjennomført, men at de ellers 

ikke har funnet andre områder ved barnevernet i Oppegård kommune som gir særlig grunn til 

bekymring. Fylkesmannen trekker frem at barneverntjenesten i sine redegjørelser har 

sannsynliggjort at de jobber aktivt og målrettet mot fristoversittelser.15 
 

Revisjonen har kontrollert 10 (av totalt 41) undersøkelser som ble igangsatt i hhv januar 2012 

og januar 2013. 

 

I stikkprøvene revisjonen har foretatt var det to saker der saksbehandlingstiden var mer enn tre 

måneder. I begge tilfeller var fristoversittelsene gjort rede for.  

 

Alle undersøkelsene revisjonen har gått gjennom viser at konklusjonen er begrunnet og 

henviser til de lover vedtaket bygger på. Alle vedtakene gir også informasjon om muligheten til 

å klage på vedtaket. I Familia ligger maler for vedtak der disse punktene allerede står i 

dokumentet. 

 

Når det gjelder barnas medvirkning i undersøkelse har det i tre saker ikke lykkes revisjonen å 

fastslå at barna faktisk har medvirket. 

 

De avvikene som her er redegjort for fant sted i stikkprøvene fra januar 2012, ingen fra januar 

2013. 

 

I Familia er det slik revisjonen forstår det, to steder man kan fylle ut informasjon om en sak. 

Det er i sluttrapporten og i selve vedtaket. Revisjonen har forstått det slik at 

barneverntjenesten i større grad ønsker å rendyrke vedtaksdokumentet til kun å beskrive selve 

vedtaket, mens utfyllende informasjon beskrives i sluttrapporten. 

6.3 Revisjonens vurdering 

Fristen for gjennomgang av meldinger er en uke. Denne fristen er absolutt og det finnes ingen 

unntak. Oppegård kommunes oversittelser for meldinger i første halvdel av 2011 er betydelig. 

Ser vi på 2012 er tallene svært mye lavere med fristoversittelser i om lag 1 % av sakene. 

Revisjonen ønsker å peke på den positive utviklingen som har vært ved behandling av 

meldinger fra 2011 og frem til nå. Tallene viser at barneverntjenesten har organisert seg slik at 

de nå fyller lovens krav bedre enn hva de gjorde tidligere. Revisjonen vil likevel peke på at 

andelen fristoversittelser skal være null, og at Oppegård kommune ennå ikke har nådd dette 

målet. 

 

Oppegård kommune ligger i 2012 høyt på fristoversittelser for undersøkelser innenfor 3 

måneder. Ser vi på nabokommunen Ski er forskjellen iøynefallende. Revisjonens 

mappegjennomgang viser at kommunen kan forklare de fleste fristoversittelsene i vårt relativt 

begrensede utvalg. På grunn av fristoversittelser ble tjenesten fulgt opp spesielt fra 

fylkesmannens side.  

 

Utover de fristbruddene nevnt over finner revisjonen at kommunen i hovedsak oppfyller 

kravene til faglig behandling av meldinger og undersøkelser. Revisjonen ønsker imidlertid å 

peke på at dokumentasjon på hva barneverntjenesten har gjort i en sak kan være vanskelig 

tilgjengelig på grunn av oppbyggingen av Familia, og på grunn av saksbehandleres praksis med 

bruk av programmet. Revisjonen har ingen holdepunkter for å si at dette kan ha gått utover 

barn, men det kan vanskeliggjøre dokumentasjon og kontroll.  

                                           
15 Telefonsamtale med sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo- og Akershus 18.09.2013. 
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6.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten viser evne til forbedring i arbeidet mot fristoversittelser, men er ennå ikke 

helt i mål. Revisjonen anbefaler derfor en særskilt oppfølging av dette når tallene for hele 2013 

er klare. 

 

Bruk og dokumentasjon i fagprogrammet Familia kan forbedres. Revisjonen anbefaler derfor at 

barneverntjenesten dokumenterer saksbehandlingen på ensartet måte i Familia, og i større grad 

benytter seg av potensialet i de malene som ligger i programmet. 
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7 HJELPETILTAK I HJEMMET 

7.1 Vurderingskriterier 

I denne delen behandles spørsmålet om hvordan hjelpetiltak i hjemmet følges opp. Vi avgrenser 

altså mot tiltak i form av omsorgsoverdragelse. 

 

Barnevernlovens § 4-4 omhandler tiltak som kan gis i hjemmet. Paragrafens 2. ledd nevner 

noen av tiltakene som kan tilbys, herunder støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem eller 

andre foreldrestøttende tiltak. Tiltak i denne kategorien forutsetter samtykke fra foreldrene. 3. 

ledd omhandler økonomiske støttetiltak mens 4. ledd gir hjemmel til å vedta hjelpetiltak mot 

foreldrenes (og evt. barnas) vilje. For eksempel kan barnehageplass eller andre dagtilbud 

pålegges. 

 

Lovens § 4-5 omhandler oppfølging av hjelpetiltak. Barneverntjenesten skal utarbeide en 

tidsavgrenset tiltaksplan, følge opp og evaluere virkningen av hjelpetiltak og vurdere behovet 

for nye tiltak.   

 

Revisjonen legger til grunn at en tiltaksplan bør innholde hovedmål og delmål for tiltaket. 

 

Som i forrige kapittel vil barnevernlovens § 6-3 om barns rett til medvirkning også være 

gjeldene i utarbeidelse av tiltaksplaner. 

 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 Tiltaksplaner bør inneholde mål og delmål og være tidsavgrenset. 

 Tiltaksplaner skal evalueres.  

 Barnet skal følges jevnlig opp. 

 Barnet skal ha fått mulighet til å uttale seg. 

7.2 Funn/fakta 

Fakta i denne delen av rapporten er i hovedsak hentet fra en dypere gjennomgang av utvalgte 

mapper og kostra-tall.  

 

Kostra-tall.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi på hvor mange av barna mellom 0-17 år som har barnevernstiltak ligger Oppegård på 

rundt 4 % for alle årene, noe som plasserer kommunen i toppen mht barn med tiltak i denne 

sammenligningen. 

 

Av barn som får tiltak har Oppegård kommune i 2012 utarbeidet en plan for 97 % av dem. 

Dette er en betydelig økning fra 2010 da bare 56 % av barna hadde en slik plan. Dette 

plasserer kommunen på toppen i vår tabell. 

 

                                           
16 Konsern, barnevern nivå 2. 

  
Andel barn med barnevernstiltak 

ift. innbyggere 0-17 år 
Andel barn med tiltak per 

31.12. med utarbeidet plan 
Alle tall i % 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Oppegård 3,7 4,1 4,3 56 60 97 

Asker 3,3 3,1 3,1 64 83 87 

Bærum 2,9 2,9 2,6 53 72 78 

Lørenskog 2,4 2,5 3,2 86 80 87 

Nittedal 3,9 4,1 3,9 94 96 88 

Ski 4 3,4 3,5 75 93 86 
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Virksomhetsleder forteller at hjelpetiltakene barneverntjenesten rår over spenner vidt. Det skjer 

nå en vridning nasjonalt og lokalt hvor man går fra kompenserende tiltak som økonomisk 

bistand, støtte til barnehage og SFO, til endringsfokuserte tiltak som familieterapi og PMTO.  

 

Under ses en oversikt over hvilke tiltak (herunder plassering utenfor hjemmet) som finnes i 

Oppegård kommune og hvor mange barn det omfatter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På spørsmål om hvordan de ulike tiltakene faktisk virker og har effekt, sier virksomhetsleder at 

barneverntjenesten er opptatt av å finne ut av dette. Barneverntjenesten er derfor blant annet 

med i et KS-prosjekt om evaluering av tiltak. Tiltaksplanene til brukerne blir evaluert 

regelmessig.20 Det finnes ingen andre undersøkelser om effekten av tiltak utover dette.  

 

Ifølge Kostra har ikke kommunen brukt brukerundersøkelser i årene revisjonen har sett på, 

2010-2012. 

 

I utvelgelsen av hvilke mapper revisjonen skulle kontrollere har vi sett etter barn som har vært 

i systemene over et lengre tidsrom, slik at en kan vurdere barnevernets behandling over tid. 

 

I Familia la revisjonen inn som søkekriterier blant annet at barna skulle være ungdom (12 år og 

oppover), være omfattet av omsorgstiltak i henhold til barnevernlovens § 4-4, 2., 3. og 4. ledd 

(som i hovedsak omfatter tiltak i hjemmet). Revisjonen fikk med disse kriteriene opp 15 barn, 

der vi plukket ut tre gutter og tre jenter. 

 

                                           
17 MST=Multi systemisk terapi. 
18 PMTO=Parent Management Training Oregon.  
19 FFT=Funksjonell familieterapi. 
20 Intervjuer med virksomhetsleder og andre ansatte i barnvernstjenesten 27.06.13 og 11.09.2013. 

Hele tall 2010 2011 2012 

Antall barn m/tiltak 143 163 176 

    

Råd/veiledning 26 32 49 

Støttekontakt  3 12 9 

Besøkshjem 12 9 9 

Økonomisk støtte 14 29 49 

Barnehage 7 16 7 

Fritidsaktivitet  7 13 19 

SFO 10 9 12 

Familieråd 0 0 8 

Ansvarsgruppemøte 22 24 28 

Miljøarbeider 6 7 10 

MST 
17

 4 0 1 

PMTO 
18

 2 3 6 

FFT 
19

 0 0 1 

Marte-meo 0 0 2 

Oppfølging egen hybel 1 8 6 

Andre hjemmebaserte tiltak 54 31 21 

Andre tiltak 49 59 88 

Tilsyn i hjemmet 4 8 16 

Tilsyn under samvær 0 4 5 

Ruskontroll 1 0 1 

Undersøkelse/Medisinskbehandl. 4 2 1 

Foreldre/barn - Institusjon 0 1 1 

Beredskapshjem 9 5 12 

Fosterhjem 25 24 26 

Institusjon 11 15 2 



Forvaltningsrevisjon Barnevern – saksbehandling og oppfølging 

____________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 25 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 

Alle barna hadde flere tiltaksplaner knyttet til seg. Noen avsluttet og andre aktive. I vår 

undersøkelse har vi valgt å holde oss til den planen som er aktiv, evt. den som sist ble 

avsluttet. 

 

Vi fant at alle planene, med unntak av èn, inneholdt en situasjonsbeskrivelse, og at alle 

inneholdt en beskrivelse av hovedmål og tidsavgrensing. Med unntak av en plan inneholdt alle 

beskrivelser av delmål. 

 

Under hver tiltaksplan finnes en egen fane om evaluering. I dokumentet knyttet til denne fanen 

er en evalueringsmal som inneholder relevante spørsmål om resultatet av tiltaket. I vår 

gjennomgang fant vi ingen beskrivelse eller annet som kunne fortelle om tiltaksplanen var 

evaluert i halvparten av de gjennomgåtte mapper. Evaluering kan likevel foregå på andre måter 

og kan ses i sammenheng med barnas medvirkning beskrevet under. 

 

Barnas medvirkning kan komme til syne på flere måter. En måte er i form av evalueringsmalen 

nevnt over der det finnes et skjema hvor barnet visuelt kan uttrykke sin følelse av medvirkning, 

om planen har vært til hjelp etc. En annen måte deltagelse kan synliggjøres er ved signatur på 

tiltaksplanen. Slik revisjonen forstår det skrives tiltaksplaner ut og signeres av 

barnet/ungdommen. Revisjonen har forstått det slik at det i noen tilfeller kan skje at den 

signerte planen ikke blir skannet og lagt inn igjen i Familia. Andre måter barnas medvirkning 

kan ha foregått kan være ved telefonsamtaler eller fysiske møter med mellom barnevernet og 

barnet. Disse kontaktpunktene står beskrevet i journalen i Familia. 

 

De ulike måtene barns medvirkning kan dokumenteres på gjør det komplisert å vite med 

sikkerhet om et barn har fått mulighet til å uttale seg eller ikke. I ett tilfelle finner ikke 

revisjonen at barnet har medvirket til planen på noen måte. 

7.3 Revisjonens vurdering 

Andelen barn som har gyldig tiltaksplan, var 97 % i 2012. Dette representerer en betydelig 

forbedring fra tidligere år. Etter hva revisjonen kan se, følger tiltaksplanene i stor grad 

gjeldende retningslinjer for innhold. Revisjonen vil likevel trekke frem at evaluering fremsto 

som mangelfullt dokumentert i halvparten av sakene som ble undersøkt. Evaluering er et 

sentralt punkt i oppfølgingen av hjelpetiltak, som lovgiver har lagt økt vekt på i senere år.  

 

Det er etter revisjonens oppfatning sannsynliggjort at i de sakene revisjonen har gått gjennom 

har barna fått tilfredsstillende oppfølging. Revisjonen vil likevel understreke at våre funn av 

hvor mange planer som er evaluert, viser rom for forbedring. All den tid det finnes egnede 

dokumenter for evaluering av tiltaksplaner i Familia, burde disse vært benyttet i langt større 

grad. 

7.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten har i stor grad gyldige tiltaksplaner som ligger til grunn for oppfølgingen av 

hjelpetiltak. Etter hva revisjonen kan se, mangler det en del på dokumentasjonen av dette, og 

vil spesielt trekke frem evaluering som et viktig område. 

 

Revisjonen vil derfor gjenta anbefalingen om at barneverntjenesten dokumenterer 

saksbehandlingen på ensartet måte i Familia, og å benytte seg av malene som ligger i 

programmet. 
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8 RÅDMANNENS UTTALELSE 
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