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1 INNLEDNING 

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

keskommuner 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 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går 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)".       

 

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok i møte 28.1.2014 en skisse til et forvaltningsrevi-

sjonsprosjekt om kommunens barnevern. Follo distriktsrevisjon fremla prosjektplan i møte 

4.3.2014 (sak 10/14). Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen med problemstillinger. Pro-

sjekt barneverntjenesten – samarbeid og kvalitet ble dermed bestilt fra Follo distriktsrevisjon.  

 

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Didrik Hjort og avdelingsleder Bjørn Tore 

Nedregård. Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune i prosjektet. 

2 SAMMENDRAG – KONKLUSJON 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi gjennomgått Ski kommunes barneverntjeneste 

med fokus på forebygging, tverretatlig samarbeid og gjennomførte omstillinger. Follo dist-

riktsrevisjon har følgende konklusjoner på problemstillingene: 

2.1 Kommunens forebygging og tidlig hjelp til barn 

Ski kommune har etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer forebygging og tidlig hjelp til 

barn som trenger det. Samlingen av virksomheter som arbeider med barn og unge under 

kommunalsjef for oppvekst, herunder virksomheten Familiens hus med avdelingene forebyg-

gende og barnevern, tilrettelegger for helhetlig ansvar for oppvekstvilkår forankret i ledelsen.  

Kommunen har ikke dokumentert tilstrekkelig oversikt over oppvekstmiljøet i Ski og temaet 

er ikke i tilstrekkelig grad omfattet av kommunens planverk. Kommunen har imidlertid planer 

for å gjennomføre en ungdomsundersøkelse og utarbeide en oppvekstplan i 2015, noe som vil 

styrke helhetlig oversikt og plan i kommunens arbeid med barn og unges oppvekstvilkår. 

2.2 Barnevernets samarbeid tverrfaglig 

Det er etablert et fungerende tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten og andre 

kommunale og statlige tjenester. Barneverntjenesten gjennomfører samarbeidsmøter der de 

informerer om sitt arbeid og kommunalt ansattes meldeplikt. Barneverntjenesten mottok ca. 

302 bekymringsmeldinger i 2014, hvorav 22 % kom fra kommunale virksomheter utenom 

barneverntjenesten selv. Kommunale meldere er fornøyd med tilbakemeldinger på innsendte 

bekymringsmeldinger og utfallet av undersøkelser, men mindre fornøyd med den løpende 

informasjonen om barneverntjenestens hjelpetiltak.  

 

Utvikling av skriftlige prosedyrer for informasjon og samarbeid kan bidra til å avklare 

forventninger til hvordan samarbeidet bør fungere.  
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2.3 Effekt av omstilling i kommunens barnevern 

Omstillinger som Ski kommune har gjennomført i og rundt avdeling barnevern, har hatt posi-

tiv virkning for avdelingen:  

 Barneverntjenesten holder et høyt barnevernfaglig kompetansenivå. Alle barnevernkonsu-

lenter har Bachelor-grad; de fleste er barnevernpedagoger. Kompetanseplan foreligger, og 

personalet deltar på årlige kurs og fagdager. 

 Barneverntjenesten har høy fristoverholdelse. 8,3 % av undersøkelsene overskred fristen 

på tre måneder i 2013, noe som er klart bedre enn sammenliknbare kommuner. 

 Tiltaksplaner har god kvalitet, men sammenhengen mellom tiltaksplan og evaluering er av 

og til svak. Evalueringsnotatene inneholder ofte gode situasjonsbeskrivelser, men det 

fremkommer ikke alltid at dokumentet er en evaluering, og tiltaksplan og evaluering har 

ofte avvikende struktur slik at måloppnåelse ikke evalueres systematisk. Oppfølgingen av 

barna gjennom tiltaksplaner og evalueringer har etter revisjonens vurdering noe mangel-

full presisjon. 

 Internkontroll skjer gjennom bruk av fagsystemet Familia og ved at retningslinjer og 

rutinebeskrivelser for barneverntjenestens arbeid er tilgjengelig i kommunens kvalitets-

system Kvalitetslosen. Dokumentene omhandler saksbehandlingsprosedyrer, områder i 

barneverntjenesten hvor det er fare for svikt, mål for forbedringsarbeidet og 

forbedringstiltak m.m. Internkontrollsystemet mangler dokumentasjon for enkelte av de 

områder som internkontrollforskriften stiller krav om. Systemer er under utvikling, og det 

samme gjelder medarbeidernes bruk av det.  

3 ANBEFALINGER  

Follo distriktsrevisjon anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  

 Barneverntjenesten bør vurdere egne rutiner for tilbakemelding til offentlig melder, 

innenfor lovens muligheter og begrensninger. Dette gjelder spesielt vurderingen av om 

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

tiltakene som iverksettes. 

 Sammenhengen mellom tiltaksplaner og evaluering bør forbedres. Ved utforming av 

tiltaksplaner bør barneverntjenesten legge vekt på å utvikle gode målformuleringer som 

grunnlag for systematisk evaluering av om tiltakene virker ut fra angitt mål. 

 Saksbehandlingsprosedyrer for barnevernkonsulenter og rutiner for samarbeid innad i 

Familiens hus og overfor andre virksomheter bør i noe større grad nedfelles i skriftlige 

retningslinjer og rutiner i kvalitetssystemet.  

 Internkontrollsystemet bør utvikles slik at det dekker kravene i internkontrollforskriften. 

 

 

Ski, 8.1.2015 

 

   
______________   __________________   

Steinar Neby    Bjørn Tore Nedregård   

Revisjonssjef    Avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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4 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING 

Ski kommunes kontrollutvalg har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende for-

mål: "Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan Ski kommune har koordinert sitt fore-

byggende arbeid for barn, og hvordan barneverntjenesten ivaretar sine oppgaver etter gjen-

nomførte omorganiseringer."  

 

Bestillingen angir tre problemstillinger: 

1. "I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer forebygging og 

tidlig hjelp til barn som trenger det?  

2. Hvordan fungerer det tverretatlige samarbeidet mellom barnevernet og andre offentlige 

tjenester? 

 Hvilke rutiner er etablert, og hva mener ulike samarbeidspartnere om samarbeidet? 

 Hvordan fungerer informasjons- og kunnskapsdeling? 

3. Har de omstillinger som Ski kommune har gjennomført innenfor barnevernet, virket inn 

på tjenestetilbudet? 

 Er kompetansenivået tilfredsstillende? 

 Holdes lovpålagte frister for tiltak? 

 Holder tiltaksplaner tilstrekkelig kvalitet? 

 Har tjenesten en fungerende internkontroll?" 

 

Revisor presiserer følgende til problemstilling nr.: 

1. Tverrfaglig samarbeid for forebygging er et ansvar for mange kommunale instanser - 

barnehager, skoler, helsestasjoner - utfra diverse lovverk. Eksternt samarbeid med 

statsetatene politi og barne- og ungdomspsykiatri, samt lokale lag og foreninger, omtales 

kun kort i rapporten.   

2. Barneverntjenestens samarbeid med andre kommunale instanser, som helsetjeneste for 

barn/unge, barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), er temaet her. 

Hvordan oppfatter samarbeidspartnere at samarbeidet fungerer? Ordet "tverretatlig" 

erstattes en del steder med "tverrfaglig", da kommunen ikke er organisert i etater. 

3. Omstillinger innenfor barnevernet henger sammen med omorganisering på høyere 

organisatoriske nivåer. 

5 INFORMASJON OM REVIDERT ENHET – ORGANISERING 

Ski hadde en befolkningsvekst på 235 innbyggere (+0,8 %) i 2013 og hadde 29 542 innbyg-

gere per 1.1.2014.  

 

Ski kommune har sum frie inntekter på 1,44 mrd. kr i budsjett 2015. Administrativ organise-

ring omfatter rådmann og tre kommunalsjefer, samt 32 virksomheter
1
: 

                                                           

1
 Virksomhetene er grunnleggende enhet - resultatenhet - i Ski kommunes organisasjon. 

Virksomheters navn skrives i denne rapport med stor forbokstav, for tydelighetens skyld. 
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Nettverk oppvekst (venstre kolonne i organisasjonskartet) ledes av kommunalsjef Kjell-Arne 

Ekeberg.  

 

Familiens hus ble opprettet som virksomhet i januar 2012 med Knut E. Johnsen som 

virksomhetsleder. Familiens hus har netto driftsutgifter på 59 mill. kr i budsjett 2015. Etter en 

omorganisering 1.1.2014 har Familiens hus nå følgende organisering: 



 Follo distriktsrevisjon: Barnevern – Ski kommune 

 

7 

 
Avdeling forebyggende er utdypet i organisasjonskartet over. Siggerud Bofellesskap gjelder 

enslig mindreårige asylsøkere (EMA). Avdeling barnevern har følgende organisering: 

 

 

 
 

Barneverntjenesten
2
 ledes av avdelingsleder Roger Johansen, men virksomhetsleder Knut 

Johnsen har det formelle ansvaret som barnevernleder. Barneverntjenesten har 27,8 årsverk og 

netto driftsutgifter på 42 mill. kr i budsjett 2015. Saker vedrørende barneverntjenesten 

behandles på politisk nivå av utvalg for omsorg og helse.  

                                                           

2
 Avdeling barnevern kalles oftest barneverntjenesten. "Barnevernet" benyttes også synonymt. 

Familiens hus 
VL 

Knut E. Johnsen 

barnevern 
 

 
Forebyggende 

 
 

Hjelper`n 
Utekontakten/  
miljøarbeidere 

TIBIR/ PMTO 
 

Ettermiddagshjemmene 
 

Helsestasjon Sentrum  
og Langhus 

Skolehelsetjenesten SLT 

EMA 
Siggerud Bofellesskap 

 

Merkantil 
 

Una L. Øverland 

Familiens hus 
VL 

Knut E. Johnsen 

barnevern 
 
 

Barneteam Tiltaksgruppe 
Ungdom – og  

fosterhjemsteam 

 Forebyggende 
 
 

EMA 
Siggerud 

Bofellesskap 
 

Merkantil 
 

Una L. Øverland 
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6 METODE 

6.1 Metode generelt 

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv av 15.6.2004, som i § 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 forvalt-

ningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. 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 

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 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

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

for verifisering av fakta. 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."  

6.2 Metode i dette prosjektet 

Kontrollperioden settes hovedsakelig til 2013 - 2014. Problemstillingene utredes med følgen-

de metoder: 

1. Kommunens forebygging: Metoden er her intervju med virksomhetleder for Familiens hus 

og avdelingsleder for barneverntjenesten, samt dokumentanalyse.  

2. Barnevernets samarbeid tverrfaglig:  

o Analyse av Skis barneverntjenestes halvårsrapport per 30.6.2014 til Fylkesmannen og 

statistikk over bekymringsmeldinger. 

o Samtale med fagledere for helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

o Nettbasert spørreundersøkelse (Questback) til 430 ansatte i Ski kommune: styrere og 

pedagogiske ledere i kommunale barnehager, rektorer, inspektører og lærere ved 

grunnskoler og ansatte i Pedagogisk virksomhet/PPT. Spørreundersøkelsen var bygd 

opp med påstander respondentene skulle ta stilling til med svaralternativene 1 (helt 

uenig) til 6 (helt enig). Revisjonen mottok 166 svar (38,6 %), hvorav 112 svar fra 

skoler, 44 fra barnehager og 10 fra PPT. På spørsmål om de hadde vært i kontakt med 

barnevernet de siste to årene vedrørende barn de har vært bekymret for, svarte 102 

respondenter (61,4 %) ja. Disse fikk en del tilleggsspørsmål. 

3. Effekt av omstilling: Analyse av halvårsrapport til Fylkesmannen. Gjennomgang av 10 
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saker med tiltaksplan som var evaluert i 2014. (Av totalt 55 saker plukket avdelingsleder 

ut 19 saksnummer, hvorav fem gjaldt søsken som hadde hver sin tiltaksplan; her så vi bare 

på den ene. Fire saker ble lagt til side fordi evalueringen ikke forelå.) 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Milepæl:  

4.3.2014: 

 

Prosjektplan forelagt kontrollutvalget i Ski kommune, som bestilte 

forvaltningsrevisjonsprosjektet fra Follo distriktsrevisjon IKS.  

22.8.2014: Oppstartsbrev sendt til rådmann Audun Fiskvik i Ski kommune. 

11.9.2014: Oppstartsmøte avholdt med avdelingsleder barneverntjenesten Roger 

Johansen, som er rådmannens kontaktperson for prosjektet. 

29.10.2014: Samtale med virksomhetsleder for Familiens hus Knut E. Johnsen og 

avdelingsleder barneverntjenesten Roger Johansen.  

10.11.2014: Spørreskjema (Questback) utsendt til 430 ansatte i Ski kommune. 

12.11.2014: Gjennomgang av 10 saker i barneverntjenestens kontor. 

17.11.2014: Samtale med fagleder skolehelsetjeneste Eva Steffensen og fagleder 

helsestasjon Turid Undset.   

19.12.2014: Verifiseringsmøte med virksomhetsleder Familiens hus, avdelingsleder 

barnevern og avdelingsleder merkantil Una L. Øverland.   

23.12.2014: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

xx.1.2015: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

Jan. 2015: Ski kontrollutvalg - presentasjon og behandling. 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin KOSTRA-statistikk benyttes også som datakilde i revisjons-

prosjektet. KOSTRA er regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner gitt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SSB publiserer årlig KOSTRA-statistikk med 

nøkkeltall for alle kommuner. SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 KOSTRA-grupper. 

Ski inngår i KOSTRA-gruppe 13, som omfatter 45 kommuner med over 20 000 innbyggere 

utenom de fire største byene. (Også Oppegård kommune inngår i denne KOSTRA-gruppen.) 

Dette er kommuner som likner Ski og som det er mest korrekt å sammenlikne med.   

 

Vår kilde til revisjonskriterier er først og fremst Lov om barneverntjenester (barnevernloven), 

som pålegger kommunen ansvar for barns oppvekst. Barnevernloven gjelder for barn fra unn-

fangelse til fylte 18 år.
3
 Tiltak frem til fylte 23 år kan også hjemles i loven. Også Helse- og 

omsorgstjenesteloven gir føringer for helsefremmende og forebyggende tjenester overfor barn 

og unge.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv (2013) Forebyggende innsats 

for barn og unge opplyser (side 2): "Kommunale beslutninger og prioriteringer får ofte 

direkte betydning for barn og unge. Etter folkehelseloven har kommunen, fylkeskommunen 

og staten ansvar for å fremme befolkningens helse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. 

Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret."   

                                                           

3
 "Barn" vil juridisk sett si personer under myndighetsalderen. Ofte menes med "barn" likevel 

aldersgruppen 0 - 12 år, mens aldersgruppen 13 - 17 år gjerne omtales som "unge" 

(ungdommer). Begrepsbruken kan være flytende.  
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7 KOMMUNENS FOREBYGGING OG TIDLIG HJELP TIL BARN  

 

 
 

 

7.1 Revisjonskriterier 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv (2013) Forebyggende innsats 

for barn og unge påpeker at en hovedutfordring er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen 

på tvers av fagområder. Godt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge er generelt 

orientert og handler om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle.  

 

Virksomheter som arbeider med barn og unge, omfattes av et generelt lovverk og i tillegg 

særlover som regulerer virksomheten. Barnehager, skoler, PPT, Nav, helse- og omsorgstje-

nestene, kommunalt og statlig barnevern, tannhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og politi 

har alle et særlig ansvar forankret i lov. 

 

Etter Folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over positive og negative faktorer som kan 

virke inn på befolkningens helse. Dette omfatter bl.a. oppvekst- og levekår. Kommunen har 

ansvar for å følge nøye med i de forhold barn lever under og iverksette tiltak som forebygger 

omsorgssvikt og atferdsproblemer. Kommunen skal også legge til rette for samarbeid med 

frivillig sektor og andre aktører.  

 

Hensynet til befolkningens levekår og helse skal ivaretas gjennom den generelle samfunns- og 

arealplanleggingen. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal leg-

ges til grunn for kommunens strategiske planer og handlingsplaner.  
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv påpeker følgende forutset-

ninger for et godt forebyggende arbeid:  

 Helhetlige planer, tydelig ledelse og tydelig forankring i ledelsen og blant alle som har et 

ansvar. 

 Kunnskap om hva barn og unge selv ønsker gjennom brukerinnflytelse. 

 Rutiner for samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivå. 

 Tett samspill mellom kommunen og de positive kreftene i lokalsamfunnet. Folkehelselo-

ven pålegger kommunene å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 Kompetanse om risiko og hvordan beskytte barn og unge. 
 

Kommunens forebyggende innsats for barn og unge vurderes utfra følgende revisjonskriterier: 

 Et helhetlig ansvar for forebygging i oppvekstvilkårene bør være tydelig forankret i ledel-

sen. 

 Kommunen skal ha oversikt over oppvekstvilkårene i kommune og lokalsamfunn.   

 Kommunen bør ha helhetlige planer og iverksetting av tiltak som forebygger omsorgs-

svikt og atferdsproblemer blant barn og unge.  

7.2 Fakta 

Kapittel 5 viser organiseringen i nettverk oppvekst, herunder virksomheten Familiens hus 

med avdelingene forebyggende og barnevern. Kommunens virksomheter som retter seg mot 

barn og unge - Familiens hus, Pedagogisk virksomhet (PPT og skolekontor), grunnskoler og 

Problemstilling: I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer 

forebygging og tidlig hjelp til barn som trenger det?  
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kommunale barnehager - er nå samlet under kommunalsjef oppvekst.  

 

Kommunalsjefen skriver i et notat (18.9.2014): "Organisasjonskartet med virkning fra 010114 

er trolig det klareste formelle dokumentet, som bekrefter at rådmannen ønsker 'et tverrfaglig 

samarbeid som sikrer forebygging og tidlig hjelp til barn som trenger det'." 

 

Virksomhetslederne i nettverk oppvekst (NettOpp)  møtes hvert kvartal for 

erfaringsutveksling. 

 

Sett fra Familiens hus er dette en velfungerende organisering. Virksomhetsleder uttaler at det 

nye organisasjonskartet fremmer kommunikasjon mellom beslektede virksomheter. 

Tradisjonelt spesialiserte faggrupper er knyttet tettere sammen. "Det er de samme barna," 

påpeker virksomhetslederen. 

 

Mye av det forebyggende arbeidet for barn og unge ligger i barnehager og skoler. Med 

nåværende organisering har barneverntjenesten likevel nær kontakt med disse. Organiseringen 

tydeliggjør dessuten at det overordnete ansvaret for barn og unge ligger hos kommunalsjefen. 

 

Som eksempel på godt samarbeid, nevnes skolefravær. Nye retningslinjer for skolefravær i 

Ski kommune trådte i kraft i oktober 2014, og skolene satser på tett oppfølging av elever. 

Barneverntjenesten deltar i arbeidet.  

 

Avdeling barnevern (barneverntjenesten) omfatter tre enheter: 

 Barneteam og ungdomsteam: Gjennomfører undersøkelser, fatter vedtak om hjelpetiltak, 

følger opp tiltakene og fremmer saker for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse eller 

atferdsplasseringer. 

 Tiltaksgruppe: Utfører familieveiledning ved hjelp av veiledningsprogrammet Circle of 

Security m.m.  

 Fosterhjemsteam: Følger opp barna kommunen har omsorgen for og holder kontakt med 

deres fosterhjem, har tilsynsansvar for barna som bor i fosterhjem i Ski, samt utreder 

adopsjonssøknader.  

 

Familiens hus omfatter også avdeling forebyggende, som arbeider med forebyggende 

barnevern:  

 Hjelper'n - for ungdom med psykiske problemer. 

 Miljøarbeidere. 

 TIBIR (Tidlig innsats for barn i risikosonen): To årsverk, som er flyttet fra 

barneverntjenesten til forebyggende avdeling, veileder foreldre til barn med 

atferdsvansker.  

 Ettermiddagshjem: støttekontakt i gruppe etter SFO.  

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste: for barn 0 – 18 år.  

 SLT: Samordning av lokale tjenester. 

 

"Prosessen knyttet til arbeid på tvers av tjenester i Familiens hus skal i 2015 videreføres og 

styrkes. Det er ønsket en omstilling for å kunne vri tjenestetilbudet til mer forebyggende 

lavterskeltilbud. Det bygges videre på Tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR)…, samt at 

det er iverksatt tverrfaglig samarbeid på ulike nivå som arbeider med barn og unge i Ski… 

Barneverntjenesten samarbeider derfor i økende grad med barnehager og skoler," opplyser 

Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 (side 67).  
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Virksomhetsleder gir uttrykk for at det organisatoriske nå er på plass. Fremover vil kunnskap, 

planer og rutiner forbedres og skriftliggjøres. 

 

Bekymringsmeldinger angår 3 – 4 % av barna. Barneverntjenesten vet mye om dem, men 

mindre om det store flertallet av barn og unge. Mer kunnskap om barn og unge generelt i Ski 

vil kommunen få gjennom to tiltak i 2015:   

 Ungdomsundersøkelse: Kommunen vil i februar spørre alle elever i ungdomsskole og 

videregående skole om deres levekår. 

 Oppvekstplan: Med utgangspunkt i eksisterende planer for Pedagogisk virksomhet og 

barnehager vil Familiens hus utarbeide en helhetlig oppvekstplan for barn og unge i Ski.  

7.3 Vurdering 

Follo distriktsrevisjon registrerer at Ski kommune har samlet barnerettede tjenester på tre 

organisatorisk nivåer: 

 Nettverk oppvekst under kommunalsjef oppvekst. 

 Virksomheten Familiens hus. 

 Avdelingene forebyggende og barnevern.   

 

Plasseringen av helsestasjon og skolehelsetjeneste i avdeling forebyggende er et eksempel på 

brukerrettet organisering i stedet for fagrettet organisering.  

 

Ski kommunes organisering av barnerettete tjenester tilrettelegger for helhetlig ansvar for 

forebygging forankret i ledelsen. Kommunen har i dag ikke god nok oversikt over barn og 

unges oppvekstvilkår, og en ungdomsundersøkelse planlegges gjennomført i 2015. En helhet-

lig plan foreligger heller ikke, men en oppvekstplan vil også bli utarbeidet i 2015. Dette vil 

styrke helhetlig planlegging og iverksetting med sikte på å forebygge omsorgssvikt og at-

ferdsproblemer blant barn og unge. 
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8 BARNEVERNETS SAMARBEID TVERRFAGLIG 

 

 

 

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 Meldeplikt/opplysningsplikt: "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 omsorgs-

svikt" (Barnevernloven § 6-4). Opplysningsplikten inntrer når et barn har vist alvorlige at-

ferdsvansker. Opplysningsplikten er pålagt den enkelte som utfører arbeid eller tjeneste 

for det offentlige.  

 Informasjon til melder: "Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker 

etter at meldingen ble mottatt… Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. 

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

fentlige myndigheter], skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet un-

dersøkelsessak etter § 4-3. Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten 

gi melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, ny tilbakemelding om at undersø-

kelsen er gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at un-

dersøkelsen er gjennomført og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, 

eller om barneverntjenesten følger opp saken videre. Når barneverntjenesten skal iverk-

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

og tredje ledd får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan barne-

verntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene" (Barnevernlovens § 6-7a). 

 Samarbeid med andre deler av forvaltningen: "Barneverntjenesten skal medvirke til at 

barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer" (Barnevernloven § 3-2). Barne-

verntjenesten skal bidra til at kommunalt ansatte som arbeider med barn og unge, har 

kunnskap om risiko og hvordan beskytte barn og unge - kompetanse til å observere, forstå 

og handle.   

8.2 Fakta 

8.2.1 Barneverntjenestens informasjonsarbeid 

Avdelingsleder for barneverntjenesten utdyper kontakten med andre virksomheter slik: 

 Barnehager: Ski har 20 kommunale og ni private barnehager. Alle kommunale barnehager 

er kjent med at de kan henvende seg til barneverntjenesten og hvordan samarbeidet fore-

går i enkeltsaker. Antall barnehager, hvorav noen med privat drift, er en utfordring i sam-

arbeidet.   

 Skoler: Ski kommune har 12 grunnskoler. Alle skoler har en kontaktperson i barneverntje-

nesten, som jevnlig møter skolens ressursgruppe. Avdelingsleder anser at samarbeidet 

med skolene bør bli enda tettere.  

 Samhandlingsenheten, som ligger under kommunalsjef helse/velferd, har ansvar for 

individuell plan for klienter med komplekse diagnoser over tid. For disse barna avholdes 

tverrfaglige møter ledet av Samhandlingsenheten.  

Problemstilling: Hvordan fungerer det tverretatlige samarbeidet mellom barnevernet og 

andre offentlige tjenester? 

 Hvilke rutiner er etablert, og hva mener ulike samarbeidspartnere om samarbeidet? 

 Hvordan fungerer informasjons- og kunnskapsdeling? 
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 Kultur og fritid, som ligger under kommunalsjef Samfunn Kjell Sæther, har ansvar for 

ungdomsklubber og lag/foreninger. De utgjør en viktig del av kommunens forebyggende 

arbeid for barn og unge.  

 Barne- og ungdomspsykiatri (BUP ved Ahus), avdeling Follo i Ski: Barneverntjenesten 

avholder halvårlige samarbeidsmøter med BUP med gjensidig orientering mellom stat og 

kommune. Møter i enkeltsaker avholdes ved behov (BUP innhenter foreldrenes samtykke 

til drøfting, eller barnet er anonymt). Barneverntjenesten oppfatter samarbeidet som godt.  

 Follo politikammer, Ski: De senere år har landets politikamre blitt mer aktive med å sende 

melding til barnevernstjenestene. Ski kommunes barneverntjeneste har et nært samarbeid 

med Follo politikammer. En mulig samarbeidsavtale som avklarer arbeidsdeling mellom 

politiet og barneverntjenesten, drøftes høsten 2014. I volds-/overgrepssaker kan Follo 

politikammer begjære dommeravhør av barnet, som gjennomføres i Statens Barnehus 

Oslo. (Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller 

vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, jf. www.statensbarnehus.no.) Barnevernvakten 

i Follo, som er et interkommunalt samarbeid mellom Enebakk, Nesodden, Frogn, 

Oppegård, Ski, Ås og Vestby, har kontor i Follo politikammers lokaler.  

 

Ledelsen i barneverntjenesten besøker jevnlig Ski kommunes virksomheter for å informere 

om barneverntjenestens arbeid. Presentasjonen Å melde bekymring til barneverntjenesten 

inneholder følgende lysark (overskrifter):  

 Når bør det meldes bekymring? 

 Hva når foreldre ikke ønsker hjelp? 

 Hvordan melde bekymring? 

 Hva bør skje i forkant av en melding? 

 Lov om barneverntjenester § 6-4 (sikrer barneverntjenesten rett til opplysninger om barn i 

en vanskelig livssituasjon). 

 Hva når bekymringene handler om vold eller mistanke om seksuelle overgrep? 

 Hindringer for å melde bekymring? 

 Meldingsskjema, som er tilgjengelig på Ski kommunes hjemmeside (jf. vedlegg 1).  

 Interesserte oppfordres til å gå inn på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsted 

www.barnevernet.no.  

 

Barneverntjenesten har ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer eller avtaler som gir rammer for 

samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre virksomheter. 

 

Avdelingsleder har som mål å besøke virksomheter hver måned i 2015. Han ser effekten av 

det tverrfaglige informasjonsarbeidet. Bekymringsmeldingene har de siste tre årene blitt mer 

barnevernrelaterte. Meldinger om ren psykiatri ble tidligere ofte feilsendt til 

barneverntjenesten.  

8.2.2 Bekymringsmeldinger 

Kommunenes barneverntjenester sender halvårsrapport til Fylkesmannen. Ski kommunes 

Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.06.2014 viser følgende: 

 125 bekymringsmeldinger ble mottatt første halvår 2014.  

 117 undersøkelser ble avsluttet dette halvåret, hvorav 85 ble henlagt. 30 undersøkelser 

førte til vedtak om tiltak fattet av barneverntjenesten. 2 saker ble sendt til fylkesnemnda.  

 8 barn ventet på tiltak ved halvårsskiftet. 

 156 barn var i hjelpetiltak i familien med samtykke, som støttekontakt, besøkshjem og 
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avlastningstiltak i hjemmet (Barnevernlovens § 4-4).  

 32 barn var under omsorg, hvorav 30 i fosterhjem og 2 i institusjon. Vedtak om omsorgs-

overtakelse fattes av fylkesnemnda på bakgrunn av alvorlige mangler ved den daglige 

omsorg som barnet får, mishandling/overgrep m.m. (Barnevernlovens § 4-12).  

 Til sammen 186 barn i Ski mottok hjelpetiltak og omsorgstiltak per 30.6.2014.  

 

Ski kommunes barneverntjeneste mottok 37 bekymringsmeldinger i september 2014, noe som 

er "all time high". Virksomhetsleder anser at det fortsatt er noe underrapportering fra 

barnehager: Når barn begynner i skole, ser skolene forhold som barnehagene ikke har meldt 

om. Også helsestasjonenes personell kan være preget av en harmonimodell og bør bli flinkere 

til å se etter indikasjoner på overgrep. 

 

Barneverntjenesten fører statistikk over mottatte bekymringsmeldinger: 
 

BEKYMRINGSMELDINGER TIL SKI BARNEVERN - MELDERE 2013 2014 

Barneverntjenesten selv (1) 44 65 

Politi   30 35 

Barnevernvakt 34 33 

Foreldre selv 24 26 

Barnehage 7 23 

Andre private 9 18 

Skole   17 18 

Anonyme 6 17 

NAV   11 16 

BUP   18 14 

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 14 11 

Lege/ sykehus/ tannlege 18 10 

Øvrig familie 4 6 

Krisesenter 5 5 

PPT   1 2 

Barnet selv 3 1 

Familievernkontor 1 1 

Andre instanser (f.eks. avlastning) 1 1 

ARA   1   

Hjelper`n   2   

Sum   250 302 

Kilde: Ski kommunes Barneverntjeneste.  
  2014: Meldinger mottatt t.o.m. 19.12.2014. Tabell sortert etter forekomst 2014. 

(1) I alle saker med vold i nære relasjoner registrerer barneverntjenesten 

selv bekymringsmelding for resten av barna i familien.  
   

Barneverntjenesten mottok 302 bekymringsmeldinger i 2014 (per 19.12.2014), som er en 

økning på 52 meldinger (+20,8 %) fra 2013. De største melderne, bortsett fra barnevern-

tjenesten selv, er politi, barnevernvakt og foreldre. Fra andre kommunale virksomheter kom 

det 68 meldinger (23 fra barnehager, 18 fra skoler, 16 fra NAV og 11 fra helsestasjon/ 

skolehelsetjeneste) - mot 49 kommunale meldinger i 2013, det vil si 38,8 % økning. 

Barnehagenes meldinger økte fra 7 i 2013 til 23 i 2014. 22,5 % av bekymringsmeldingene 
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kom fra kommunale virksomheter utenom barneverntjenesten. 

 

Meldingene hadde følgende hovedinnhold:   

BEKYMRINGSMELDINGER TIL SKI BARNEVERN - INNHOLD 2013 2014 

06 Høy grad av konflikt i hjemmet 28 64 

07 Vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner 28 48 

18 Andre forhold ved foreldrene/familien 33 40 

04 Foreldres manglende foreldreferdigheter 36 31 

03 Foreldres rusmisbruk 25 23 

16 Barnets atferd/ kriminalitet 9 22 

19 Andre forhold ved barnets situasjon 18 21 

02 Foreldres psykiske problem/ lidelse 36 20 

01 Foreldres somatiske sykdom 5 10 

05 Foreldres kriminalitet 3 6 

14 Barnets psykiske problem/ lidelse 5 5 

11 Barnet utsatt for seksuelle overgrep 1 3 

15 Barnets rusmisbruk 7 3 

17 Barnets relasjonsvansker 6 3 

09 Barnet utsatt for fysisk mishandling 11 2 

13 Barnet har nedsatt funksjonsevne 1 1 

08 Barnet utsatt for vanskjøtsel 
 

  

10 Barnet utsatt for psykisk mishandling 1   

12 Barnet mangler omsorgsperson     

Sum meldinger 253 302 

Kilde: Ski kommunes Barneverntjeneste.  
  2014: Meldinger mottatt t.o.m. 19.12.2014. Tabell sortert etter forekomst 2014. 

Over halvparten av meldingene er registrert med flere koder. Bare første kode 

telles. Noen koder er beslektet, f.eks. kode 06, 07 og 18. 
   

   

I 2014 har 64 meldinger dreid seg om "høy grad av konflikt i hjemmet". Dernest følger "vold i 

hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner" (48), "andre forhold ved foreldrene/familien" 

(40), og "foreldres manglende foreldreferdigheter" (31). 

 

"Barneverntjenesten har en markant økning i alvorlige saker… også saker som fører frem mot 

omsorgsovertakelse", står det i Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 (side 

67). Avdelingsleder ser en trend der flere barn sliter som følge av foreldrekonflikter, samt 

flere voldsmeldinger. Flere saker er så alvorlige at de går til fylkesnemnd og Tingrett.   

 

Nyhetsbildet har bidratt til at samfunnet generelt har økt fokus på saker med mistanke eller 

bekymring til vold i nære relasjoner.  

 

Bekymringsmeldinger fra skoler kommer som oftest fra skolens ledelse. Barneverntjenesten 

understreker at alle offentlig ansatte har en individuell plikt til å melde, uavhengig av leders 

vurdering. Dette er tatt opp særskilt med alle virksomheter i kommunen på bakgrunn av brev  

fra statlig myndighet. 
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Barneverntjenesten tilstreber å tilbakemelde til kommunale meldere om tiltak, uten å bryte 

taushetsplikten (Barnevernlovens § 6-7a). Men også i Ski kommune vil lærere ofte ikke 

kjenne til at en elev i klassen mottar omfattende hjelpetiltak.  

 

Ansvarsgrupper er etablert rundt mange barn med hjelpetiltak. Avdelingsleder ønsker at 

ansvarsgruppe blir et tiltak i de fleste saker, med større fokus på endring og måloppnåelse, 

fremfor møter hvor man "kun innsamler status".  

8.2.3 Helsestasjon og skolehelsetjenestes synspunkter 

Helsestasjon Sentrum og Langhus yter svangerskapskontroll og rådgivning til gravide. Til 

foreldre med barn i alderen 0 - 5 år utføres hjemmebesøk, vaksinering og veiledning. Forel-

dreveiledningen omfatter bl.a. Bufetats foreldreveiledningsprogram (ICDP), kurs i depre-

sjonsmestring (ca. 15 % av mødrene har depresjon), samt visning av filmen Din fantastiske 

baby, som bl.a. advarer mot å riste babyer i frustrasjon (shaken babies).  

 

Helsestasjon, Skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom ble en del av forebyggende av-

deling i Familiens hus gjennom omorganiseringen i 2012. Fagleder for Helsestasjon opplever 

det som positivt å inngå i Familiens hus. At virksomhetens tjenester er spredd på flere adres-

ser, er ikke et vesentlig hinder; samlokalisering er ikke nødvendig. Forskjeller i utdanning – 

helseprofesjoner versus barnevernpedagogikk – er viktigere, og jevnlige samarbeidsmøter er 

ønskelig. Årlige fagdager er ikke tilstrekkelig. 

 

Samorganiseringen i Familiens hus har ført til mer kunnskap hos helsestasjonenes ansatte om 

barneverntjenesten. Fagleder spør seg imidlertid om barneverntjenesten vet like mye om hel-

sestasjonenes tjenester, herunder forebyggende arbeid.   

 

Ved bekymring for vold/overgrep sender helsestasjonene straks bekymringsmelding. Ved 

mindre bekymringer ringer man av og til barneverntjenesten og drøfter barn anonymt. Helse-

stasjonene vil ofte fortelle foreldrene at de vurderer å kontakte barneverntjenesten, slik at de 

forstår at barneverntjenesten kan være en positiv veileder og samarbeidspartner. 

 

Fagleder er bevisst at helsestasjonene bør melde på grunnlag av risikofaktorer; klare sympto-

mer hos barnet trenger ikke foreligge. Av og til venter de for lenge med å melde. Her ser hun 

et forbedringspotensial for helsestasjonene.  

 

Dette er vanskelige vurderinger, noe et eksempel viser: en fireåring med BMI (Body Mass 

Index) på 35, det vil si sykelig overvekt. For fagleder er dette klar omsorgssvikt; foreldrene er 

ikke i stand til å slutte å gi barnet brus, burger og sjokolade. Det bør fattes vedtak om hjelpe-

tiltak ved Frisklivsentral, ansvarsgruppe osv. Fagleders inntrykk er imidlertid at barneverntje-

nesten ville ha henlagt en slik sak. Hun har også inntrykk av at terskelen for barnevernvedtak 

generelt sett er høynet de senere år. 

 

Etter å ha sendt bekymringsmeldinger, opplever fagleder sjelden å få tilbakemelding om hva 

som skjer, men det har bedret seg noe i 2014. Av og til er det en mur rundt barneverntjenesten 

som kalles taushetsplikt, tilføyer hun.  

 

Skolehelsetjenesten arbeider på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Ski. 

Skolehelsetjenesten har ressursteam på hver skole, som har månedlige eller kvartalsvis møter 

med skolens kontaktpersoner. Barneverntjenesten deltar av og til.   
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På videregående skoler har skolehelsetjenesten kontakt med flere kommuner (elevenes 

bostedskommuner), som har varierende praksis med oppfølging av fravær m.m. 

 

Organiseringen i forebyggende avdeling i Familiens hus er god. Årlige fagdager og andre 

møter i virksomheten fungerer bra. Helsesøstrene kjenner barneverntjenestens skoleansvar-

lige, og man føler at det nå er lettere for å ta kontakt med barneverntjenesten. Fagleder har 

god erfaring med å ringe barneverntjenesten og drøfte elever anonymt.  

 

Skolehelsetjenesten møter en god del elever som kan befinne seg i risikosonen, men der man 

er i tvil om graden av omsorgssvikt. Fagleder vet at det er barneverntjenesten som skal utrede 

saken og gi svarene. Men hvor alvorlig er det eksempelvis når en ungdom gir uttrykk for at 

han ikke kan ta med seg venner hjem? Barnevernet henlegger en del bekymringsmeldinger 

der skolehelsetjenesten fortsetter å være bekymret. Tidligere elever har kommet flere år sene-

re og fortalt om hemmeligheter de bar på. 

 

Når ungdom gir uttrykk for å ha problemer hjemme, oppfordrer skolehelsetjenesten dem til 

selv å kontakte barneverntjenesten. Skolehelsetjenesten har også fulgt ungdommer til barne-

verntjenesten eller hjulpet dem å ringe.  

 

Skolehelsetjenesten opplever at samarbeidet med barneverntjenesten varierer fra sak til sak og 

er personavhengig. Hvilken saksbehandler (barnevernkonsulent) man har å gjøre med, gjør 

stor forskjell, både i meldingsfasen og senere. Dette kan være frustrerende.  

 

For barn med hjelpetiltak nedsettes gjerne ansvarsgrupper med barneverntjenestens skole-

ansvarlige og representant for skolen. Skolehelsetjenesten inviteres ikke alltid med. 

 

Ski kommune hadde tidligere retningslinjer for oppfølging av barn med bekymringsfull ut-

vikling. Fagleder savner slike retningslinjer i dag. Likeledes savner hun forebyggende forum, 

som fantes inntil ca. 2010. 

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten ser følgende forbedringspotensial for barneverntjenesten: 

 Barnevernkonsulentene bør tilstrebe en noe mer ensartet arbeidsmåte.  

 Etter bekymringsmeldinger fra kommunale virksomheter bør det tilbakemeldes i større 

utstrekning om undersøkelsens resultat og iverksatte hjelpetiltak.   

 Familiens hus' avdelinger forebyggende og barnevern bør avholde kvartalsvise 

samarbeidsmøter for informasjonsutveksling. 

 Rutiner for arbeidsmåte og samarbeid/informasjon bør nedfelles i retningslinjer.  

8.2.4 Spørreundersøkelse 

Av totalt 166 svar på spørreundersøkelsen har 102 respondenter (61,4 %) vært i kontakt med 

barneverntjenesten de siste to årene vedrørende barn de har vært bekymret for. Det gjelder 

alle i PPT og ca. 60 % av respondenter i skoler og barnehager.  

 

Over 90 % svarer bekreftende på at de er kjente med plikten de har til å melde bekymring til 

barneverntjenesten. Et flertall mener at de har god nok kunnskap til å vite når de bør melde 

bekymring eller ikke. De fleste anser det også lett å komme i kontakt med barneverntjenesten. 

 

Nedenfor følger en del av revisjonens spørsmål med grafisk fremstilling av svarene 
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(skår/karakter 1 – 6). Vår oppsummering av svarene følger etter figurene. 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Det hender at jeg ikke melder bekymring til barnevernet 

selv om jeg vet at jeg burde. 
165 1,92 1,40 1,00 

 
N vil si antall svar. 

 

Revisjonen registrerer at det kan forekomme situasjoner der det ikke meldes. 14,6 % (24 

personer) var til en viss grad enige i at de ikke alltid melder når de bør (alternativ 4-6).  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Barnevernet gir god 

veiledning i å skrive 

bekymringsmelding. 

165 2,54 1,46 2,00 

 
 

Når det gjelder barneverntjenestens informasjon om den ansattes ansvar for å melde 

bekymring, fordeler svarene seg jevnt på svaralternativene. Halvparten av respondentene var i 

betydelig grad uenige i at barnevernet gir god veiledning i å skrive bekymringsmelding. Mest 

fornøyd med barneverntjenestens informasjon er de ansatte i PPT. 25 % svarer "vet ikke", 

som kan indikere mangel på erfaring med barneverntjenestens veiledning. 

 

Vi stilte også spørsmål om tilbakemelding fra barneverntjenesten om at bekymringsmelding 

er mottatt (gjengis ikke grafisk her). Over halvparten svarer positivt på at de får 
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tilbakemelding, men relativt mange svarer "vet ikke". Flere respondenter kommenterer at 

melding og tilbakemelding går mellom rektor/styrer og barneverntjenesten.  

 

Når det gjelder tilbakemelding på om det er åpnet undersøkelsessak, er svarene litt mindre 

positive. Neste trinn - tilbakemelding om resultatet av gjennomført undersøkelse - får enda litt 

lavere skår. Tilbakemelding om hvorvidt saken er henlagt eller om barneverntjenesten følger 

opp saken videre, er mangelfull både i skoler og barnehager, slik respondentene oppfatter det.   

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Når barnevernet 

har iverksatt tiltak 

for barn vi har 

meldt bekymring 

for, får vi melding 

om tiltakene 

101 2,63 1,44 2,00 

 

Dette gjelder tilbakemelding om iverksatt tiltak. Her er lovens krav om tilbakemelding ikke 

like sterkt; barnevernet kan gi melder tilbakemelding. Halvparten av respondentene er klart 

uenige i at de får tilbakemelding om tiltak (under median/midtpunktet på 2).  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Barnevernet gir meg tilstrekkelig informasjon om for-

hold vi bør kjenne til om barn vi har et ansvar for. 
102 2,51 1,26 2,00 
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Lærere, helsesøstre etc. svarer overveiende negativt om barneverntjenestens informasjon til 

dem om forhold de bør kjenne til vedrørende barn de har ansvar for.  

 

Barneverntjenesten tilbakemelder/informerer på fire stadier av prosessen, der respondentenes 

svar kan oppsummeres slik:   

 

Barneverntjenestens 

tilbakemelding om: 

Gjennom-

snitt: 

Median 

(midtpunkt): 

 

Kommentar: 

Mottatt bekymringsmelding 3,96 4 Over halvparten gir et positivt 

svar på at de får tilbakemelding  

Undersøkelse iverksatt 

 

3,74 4  

Resultat av undersøkelse - 

henlagt eller følges opp 

3,28 3  

Iverksatte tiltak 2,63 2 Halvparten av respondentene 

mener de ikke får tilbakemelding 
Skår 1 – 2: dårlig. 3 - 4: bra. 5 - 6: meget bra.  

 

Spørreundersøkelsen inneholdt kommentarfelt der respondentene kunne utdype skårene de ga, 

verbalt. Eksempler på positive kommentarer: 

 Barneverntjenesten er lettere å komme i kontakt med enn før og er svært imøtekommende 

når man tar kontakt på telefon.  

 Barnevernkonsulentene og ledelsen framstår som profesjonelle - faglig sterke pedagoger. 

 Vi har et godt samarbeid med barnevernet. 

 Ved møter og regelmessig samarbeid gis det tilstrekkelig informasjon. 

 

De mer kritiske kommentarene dominerer i antall og fokuserer på sviktende tilbakemeldinger, 

manglende og lite utbytterike møter, manglende informasjon om enkeltbarn samt praktisering 

av taushetsplikten. Eksempler på kritiske kommentarer: 

 Manglende melding om det er igangsatt tiltak eller om saken er henlagt.  

 Tilbakemeldinger og oppfølging fra barneverntjenesten er personavhengig. 

 Barneverntjenesten innkaller ikke til samarbeidsmøter. 

 Savner det nettverkstilbudet som var før. 

 Behov for større åpenhet mellom barnevern og skole. Viktig at kontaktlærere blir 

informert om hva som skjer med elever de har ansvar for. 

 Barnevernet dekker seg bak taushetsplikten, som kan være til hinder for å gi en elev best 

mulig oppfølging.  

 Min taushetsplikt synes underordnet barneverntjenestens taushetsplikt. 

 

Revisjonen presiserer at kommentarene ikke nødvendigvis gir et representativt bilde av virk-

somhetenes oppfatning av barneverntjenesten. Kommentarene fra spørreundersøkelsen er 

oversendt barneverntjenesten som innspill til det løpende forbedringsarbeidet. 

8.3 Vurdering 

Ski kommunes barneverntjeneste utfører et omfattende informasjonsarbeid overfor andre 

virksomheter i kommunen. Barneverntjenesten mottok ca. 302 bekymringsmeldinger i 2014, 

hvorav 22 % kom fra kommunale virksomheter utenom barneverntjenesten selv. Meldinger 

fra kommunale virksomheter har økt med 39 % fra 2013 til 2014. 
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Revisjonens spørreundersøkelse viser at ansatte i Ski kommune som arbeider med barn, er 

kjent med sin plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten og har kunnskap om måten å 

gjøre det. For ansatte i barnehager, skoler, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste er hverken 

meldeplikt eller meldemåte problematisk. 14,6 % av respondentene svarte likevel at de ikke 

alltid melder bekymring når de bør. 

 

Spørreundersøkelsen indikerer at barneverntjenesten er flinkest til å gi tilbakemelding i 

startfasen, og så avtar det etterhvert. Medarbeidere i andre virksomheter er fornøyd med 

tilbakemelding fra barneverntjenesten om mottatt bekymringsmelding og iverksatt 

undersøkelse. De er mindre fornøyd med tilbakemelding om resultat av undersøkelser - om 

saken henlegges eller følges opp - og om iverksatte tiltak. Lærere, barnehageansatte m.fl. er 

minst fornøyd med det løpende samarbeidet om barn med hjelpetiltak. 

 

Flere samarbeidsmøter med barneverntjenesten etterspørres fra forebyggende avdeling i 

Familiens hus. Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å 

avklare forventninger til hvordan samarbeidet bør fungere. Dette gjelder forhold som hvilke 

møter som skal finnes sted, hva møtene skal omhandle, hvem som bør delta osv. Revisjonen 

mener en slik skriftliggjøring bør kunne omfatte alle som barneverntjenesten har et 

rutinemessig samarbeid med. Det understrekes at slike rutiner kan formuleres ganske korte og 

uten at det kreves stor grad av formalisme.  
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9 EFFEKT AV OMSTILLING I KOMMUNENS BARNEVERN   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Revisjonskriterier 

Ski kommune har samlet barnerelaterte virksomheter under kommunalsjef oppvekst og her-

under i Familiens hus med avdelingene forebyggende og barnevern. Tiltakenes innvirkning på 

tjenestetilbudet klarlegges på følgende områder:  

 Kompetanse: Et høyt barnevernfaglig kompetansenivå skal sikres gjennom rekruttering og 

opplæring av ansatte.  

 Fristoverholdelse: Følgende frister skal overholdes:   

o "Barneverntjenesten skal snarest og innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og 

vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3". (Barnevernlo-

vens § 4-2.)   

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

særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder." (Barnevernlovens § 6-9.)  

o Alle barn i fosterhjem skal ha tilsynsfører, som skal gjennomføre tilsynsførerbesøk 

fire ganger i året.  

 Tiltaksplaner: Kommunen skal utarbeide tiltaksplaner i alle saker der tiltak iverksettes. 

(Barnevernlovens § 4-5.) Tiltaksplaner skal holde høy kvalitet med målbare og tidfestede 

målsettinger. Tiltaksplaner skal angi en varighet og evalueres og oppdateres for ikke å gå 

ut på dato. Evaluering av tiltaksplaner innebærer, ifølge Barne-, likestillings- og inklude-

ringsdepartementets Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten - en veileder, å 

vurdere om tiltaket virker etter intensjonene. Tiltakene skal altså evalueres med utgangs-

punkt i målene. Evalueringen skal dokumenteres.  

 Internkontroll: Barneverntjenesten skal ha en fungerende internkontroll, herunder ha ru-

tinebeskrivelser, oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt, 

samt mål for forbedringsarbeidet. (Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver 

etter lov om barneverntjenester.)  

9.2 Fakta 

9.2.1 Kompetansenivå 

Avdeling barneverntjeneste har ved inngangen til 2015 27,8 årsverk, inkludert 2,5 merkantile 

stillinger og 3 stillinger finansiert av statlige styrkingsmidler.  

 

"Barneverntjenesten har de siste årene implementert en faglig anerkjent metodikk innen kart-

legging og utredning, spesielt i undersøkelsessaker", opplyser Ski kommunes Budsjett og 

handlingsplan 2015 – 2018 (side 67). Psykolog Øyvind Kvello har utviklet en metodikk for å 

kartlegge barnets situasjon, som er tatt i bruk av flere kommuner.   

 

Virksomhetsleder for Familiens hus opplyser at barneverntjenesten brukte 9,5 mill. kr til inn-

Problemstilling: Har de omstillinger som Ski kommune har gjennomført innenfor 

barnevernet, virket inn på tjenestetilbudet? 

 Er kompetansenivået tilfredsstillende? 

 Holdes lovpålagte frister for tiltak? 

 Holder tiltaksplaner tilstrekkelig kvalitet? 

 Har tjenesten en fungerende internkontroll?" 
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leide konsulenter i 2009. Konsulentutgiftene er redusert til 700 000 kr i 2014, som følge av at 

eksterne konsulenter nå er droppet på de fleste fagområder.  

 

Barneverntjenestens budsjett har derfor kunnet stå stille de siste fem årene, ifølge virksom-

hetsleder. Budsjettet for 2015 påplusses 3,1 mill. kr for økte utgifter til hjelpetiltak, som følge 

av flere hjelpetrengende barn og Regjeringens forslag om å høyne kommunenes egenandel for 

plassering av barn. Flere stillinger i barneverntjenesten er imidlertid ikke realistisk.  

 

Ski kommunes barneverntjeneste hadde rekrutteringsproblemer i 2009. Kommunen er ikke 

lønnsledende, men er nå en attraktiv arbeidsplass som mottar mange stillingssøknader. Alle 

barnevernkonsulenter har Bachelor-grad; de fleste er utdannet barnevernpedagoger, men også 

noen sosionomer. Familiens hus har en kompetanseplan. Revisjonen får opplyst at ansatte 

deltar på kurs og fagdager internt og eksternt.  

9.2.2 Fristoverholdelse 

SSBs KOSTRA-statistikk 2013 viser at 8,3 % av Ski barneverntjenestes undersøkelser tok 

mer enn tre måneder - betydelig bedre enn KOSTRA-gruppe 13 med 24,4 %. "91,7 prosent av 

undersøkelsene barnevernet foretar har kortere behandlingstid enn tre måneder", konstaterer 

Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 (side 66).  

 

Ski kommunes Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.06.2014 viser følgende når det gjel-

der fristoverholdelse i 1. halvår 2014: 

 Bekymringsmeldinger gjennomgås innen én uke; barneverntjenesten hadde 0 

fristoversittelser i 1. halvår 2014.   

 Undersøkelser gjennomføres innen tre måneder; kun 4 saker (3,4 %) hadde fristoversittel-

se i 1. halvår 2014.  

 Tilsynsbesøk i fosterhjem gjennomføres fire ganger årlig; av 20 barn plassert i fosterhjem i 

mer enn ett år, fikk 18 fosterhjem fire tilsynsbesøk siste år.  

 

Ved utgangen av 2014 kommer det mange bekymringsmeldinger som krever komplekse 

undersøkelser. Avdelingsleder frykter at fristoversittelser viser stigende tendens. 

9.2.3 Tiltaksplaner 

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.    

 

Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 opplyser (side 68): "Alle barn i barne-

vernet skal ha tiltaksplan." Og videre (side 67): "Barneverntjenesten har de siste årene hatt 

fokus og dreining fra kompenserende tiltak (besøkshjem, støttekontakt, barnehageplass) og 

over til mer kurative tiltak (foreldreveiledning i alle former). For at det kurative arbeidet skal 

kunne måles, må det brukes metodikk som i etterkant kan evalueres."   

 

Evaluering av tiltaksplaner er krevende, fordi målsettinger for hjelpetiltak ofte er vanskelig å 

operasjonalisere. "Barneverntjenestens ansatte jobber veldig bra, men skal videre. Tiltakspla-

ner og deres evaluering er det viktigste forbedringspunktet," oppsummerer virksomhetsleder. 

Han tilføyer at omorganisering av barneverntjenesten 1.8.2014 med sammenslåing av tre av-

delinger til én, gir mulighet for mer enhetlige tiltaksplaner.  
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Ski kommunes halvårsrapport til Fylkesmannen oppsummerer tiltaksplaner i 1. halvår 2014: 

 149 barn i hjelpetiltak hadde tiltaksplan per 30.6.2014. 7 barn hadde ikke tiltaksplan.  

 55 tiltaksplaner ble evaluert 1. halvår 2014. 

 

Revisjonen har gjennomgått ti tiltaksplaner som er evaluert i 2014. Tiltaksplanene har gjen-

nomgående en stram struktur med mål på tre nivåer:  

 Hovedmål: ett hovedmål. 

 Delmål: inntil seks delmål fant vi i de utvalgte sakene. 

 Indikatorer på måloppnåelse: inntil ca. 20 indikatorer, som gjerne benevnes "evaluerings-

plan", det vil si plan for hva som skal evalueres. 

 

Hovedmålet i tiltaksplanene er gjerne formulert som "Pål skal ha gode oppvekst- og utvik-

lingsbetingelser" eller "Kari skal ha stabil og god utvikling". Hovedmålene følges opp med 

delmål, som i noen tiltaksplaner kunne være "oppleve mestring" og "sensitivitet i samspill".  

 

Vi registrerte at: 

 Tiltaksplaner kunne ha delmål som ikke var konkret utformet eller manglet indikasjon på 

måloppnåelse. Hva er f.eks. indikasjon på mestring? 

 Situasjonsbeskrivelser i enkelte tilfeller hadde større fokus på foreldrenes situasjon 

fremfor barnets behov. 

 Det var ikke alltid samsvar mellom strukturen i tiltaksplanen og strukturen i evalueringen. 

 Det fremkommer ikke alltid at dokumentet er evaluering. Evalueringen fremstår som et 

møtereferat med gjensidig informasjon. 

 Evalueringen gjelder deler av tiltaksplanen. 

 Det konkluderes ikke om tiltaket virker utfra angitte mål. 

 

Revisjonens spørreundersøkelse viser at et flertall av respondentene mener de ikke blir invol-

vert når barnevernet evaluerer hjelpetiltak som er iverksatt for barn de har et ansvar for. 

Imidlertid merker vi oss også følgende resultatvurdering: 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 
Tiltak fra barnevernet bidrar til at barnet utvikler seg på 

en positiv måte. 
102 3,95 1,16 4,00 

 
 

Tross en del frustrasjoner underveis har lærere, helsesøstre osv. altså et positivt syn på virk-

ningene av barnevernets hjelpetiltak. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt 10 klager på barneverntjenesten i Ski kommune 

i 2013 – 2014, ifølge sosial- og familieavdelingen. To klager gjaldt enkeltvedtak, og det var 

åtte klager på saksbehandlingen. Av de åtte ble to henvist til lokal avklaring (oppfølging) hos 

barneverntjenesten, fire ga etter Fylkesmannens vurdering ikke grunnlag for tilsynsmessig 

oppfølging, mens to klager resulterte i at Fylkesmannen åpnet tilsynssak. Den ene saken 

gjaldt plassering av en ungdom på institusjon, der Fylkesmannen vurderte at kommunen ikke 

hadde benyttet riktig lovhjemmel, selv om barneverntjenesten hadde konferert med advokat. 

Den andre klagen gjaldt en undersøkelse, der Fylkesmannens uttalelse ennå ikke foreligger. 

 

Fylkesmannens seniorrådgiver anser Ski kommunes barneverntjeneste som velfungerende, 

men påpeker moderate utfordringer på to punkter: 

 Evaluering av hjelpetiltak. 

 Tilsyn med barn i fosterhjem. 

9.2.4 Internkontroll 

Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 opplyser (side 68): "Barneverntjenestens 

saksbehandling reguleres av barnevernloven og en rekke forskrifter, men innebærer også en 

stor grad av skjønnsutøvelse. Arbeidet med å etablere gode rutiner for systemkontroll og 

pålitelig produksjonstall vil fortsatt gis prioritet i kommende periode, og vil være en viktig del 

av internkontrollen. Faglige standarder for skjønnsutøvet arbeid er utfordrende. Gjennom den 

omorganisering tjenesten har foretatt, vil styring og ledelse i flere faser av en barnevernssak 

ha som mål at det tjenestetilbudet som gis er riktig og målbart."  

 

Ski kommunes barneverntjeneste gikk over til fagsystemet Visma Familia i 2009. Siden 

februar 2014 arkiveres saksdokumenter kun digitalt. Avdelingsleder er i det store og hele 

tilfreds med fagsystemet.  

 

I halvårsrapporten til Fylkesmannen kommenterer barneverntjenesten: "For øvrig må kontoret 

få bedre rutiner for å sikre at Familia føres riktig mtp tilsynsbesøk, antall besøk det enkelte 

barn skal ha osv."  

 

Ski kommunes rutinebeskrivelser er samlet i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Under Fami-

liens hus finner man her barneverntjenesten, der det er arkivert 57 dokumenter. Dette er pro-

sedyrer/retningslinjer som er lett tilgjengelige for ansatte. Dokumentene omhandler saksbe-

handlingsprosedyrer, risikoområder, forbedringsmål og tiltak m.m.   

 

Revisjonen får opplyst fra virksomhetsleder at deler av internkontrollforskriften, ikke er 

dokumentert slik kravet er. Noen av barneverntjenestens medarbeidere benytter dessuten 

kvalitetssystemet for lite. Avviksmeldinger, f.eks. ved manglende tiltaksplan, skrives sjelden i 

barneverntjenesten.  

9.3 Vurdering 

Revisjonen anser at Ski kommunes barneverntjeneste holder et høyt barnevernfaglig kompe-

tansenivå. Alle barnevernkonsulenter har Bachelor-grad; de fleste er barnevernpedagoger. 

Kompetanseplan foreligger, og personalet går på årlige kurs/fagdager. 

 

Ski kommunes barneverntjeneste har høy fristoverholdelse: Bare 8,3 % av undersøkelsene tok 

i 2013 mer enn tre måneder - mot 24,4 % i sammenliknbare kommuner. Ski barneverntjenes-
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tes fristoversittelse sank til lave 3,4 % av undersøkelsene i 1. halvår 2014, men ved utgangen 

av 2014 er tendensen stigende som følge av et stort antall bekymringsmeldinger.  

 

Både virksomhetsleder og Fylkesmannens representant gir uttrykk for at Ski kommunes bar-

neverntjeneste har forbedringspotensial når det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse. 

Revisjonens gjennomgang av ti tiltaksplaner bekrefter bildet. Evalueringsnotatene inneholder 

ofte gode situasjonsbeskrivelser, men:  

 Det fremkommer ikke alltid at dokumentet er en evaluering.  

 Tiltaksplan og evaluering har ofte avvikende struktur.  

 Språkføringen kan være vanskelig å forstå for lekfolk (foreldre). 

 

Barneverntjenestens oppfølging av barna gjennom tiltaksplaner og evalueringer har etter revi-

sjonens vurdering noe mangelfull presisjon.  

 

Barneverntjenestens interkontroll ligger for det mest i fagsystemet Familia og kvalitetssyste-

met Kvalitetslosen. Saksbehandlingsrutiner, risikoområder og forbedringsmål er dokumentert 

her. Tjenesten mangler dokumentasjon for deler av forskriften, i henhold til gitte lovkrav. 

Internkontrollsystemet er under utvikling, og det samme gjelder medarbeidernes bruk av det. 

Avviksmelding skrives sjelden i barneverntjenesten. 
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VEDLEGG 1: SKJEMA FOR BEKYMRINGSMELDING 

Ski kommunes nettsider (www.Ski.kommune.no/Familiens-hus/barnevern) opplyser at 

bekymringsmelding kan gis ved å ringe tlf. 6487 8401, sende epost til Barne-

vern@ski.kommune.no eller fylle ut følgende meldingsskjema:  

 

Bekymring for barn 

Dette skjemaet er ment som en veileder til voksne privatpersoner som er bekymret for et barn og ønsker å melde dette til 

barnevern og/eller politi. Bekymring kan også meldes muntlig. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt 

for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet. Dette sendes til barnevernet (og/eller politiet) i barnets kommune. 

TIPS TIL INNHOLD I MELDINGEN 

- Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp. 

- Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du observerer. Det er barnevernets og eventuelt 

politiets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken. 

- Det er ikke nødvendig å bruke fagterminologi. Fortell med egne ord hva du har sett/hørt/observert. 

 

Barn Etternavn, fornavn Født: Adresse: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Oppgi de opplysningene du har om barnet. Du kan også 

melde bekymring for ”Anne i syvende klasse på Rud skole” 

  

Mor:  

 
Hvis du kjenner mors navn 

  

Far:  

 
Hvis du kjenner fars navn 

  

Hva har du observert/hørt som gjør at du er bekymret? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjengi så nøyaktig som mulig med dine egne ord hva du har sett eller hørt som gjør deg bekymret. 
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Har barnet fortalt noe til deg direkte som gir grunn til bekymring? I så fall, hva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gjengi så nøyaktig som mulig hva barnet har sagt som gir deg grunn til bekymring. 

Kjenner du til andre som er eller bør være bekymret for barnet? Hvem? 

 

 

 
 

Eksempler: Slektninger, lærer eller andre på skolen, helsepersonell, naboer, venner av familien. 

Hva er din relasjon til barnet og familien? 

 
 

Eksempler: Barnets tante, fars treningskamerat, venn av familien, nabo. 

Familiens nasjonalitet og språk – er det behov for tolk for å kommunisere med familien? 

 

 
Oppgi familiens nasjonalitet og språk dersom du kjenner det. 

 

 

Melders navn:      Telefonnummer 

 

Adresse: 

 

 

 

 

 
Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for barnevern og/eller politi å gjøre nødvendige undersøkelser. 

 

 

Dato:     Underskrift  

 

 

For barneverntjenesten/politiet: 

Mottatt: Dato: Tid: Av: 

 

Hvis du mistenker at barnet er utsatt for noe straffbart, for eksempel 

vold eller seksuelle overgrep, bør du varsle politiet.  
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

Follo distriktsrevisjon        
HER 
 
  
Vår ref.: 14/3806-2 442/15 Deres ref.: Arknr.:  F40 &13   Dato: 08.01.2015 

 

 
FORVALTNINGSREVISJON – BARNEVERNTJENESTEN. HØRINGSSVAR FRA SKI 
KOMMUNE 
 
 
Follo distriktsrevisjon har på oppdrag fra Kontrollutvalget i Ski gjennomført en 
forvaltningsrevisjon med vekt på samarbeid og kvalitet i barneverntjenesten.  Følgende 
spørsmål ble stilt:  
 

1. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer 
forebygging og tidlig hjelp til barn som trenger det?  

2. Hvordan fungerer det tverretatlige samarbeidet mellom barnevernet og andre 
offentlige tjenester?  

3. Har de omstillinger som Ski kommune har gjennomført innenfor barnevernet, virket 
inn på tjenestetilbudet?  

  
 
Rapporten forelå 22.12.14. Det ble i brev av samme dato bedt om rådmannens uttalelse til: 

- rapportens konklusjoner og anbefalinger 
- om det vil iverksettes tiltak på bakgrunn av disse 
- hvilke tidsperspektiver, som vil angis for eventuelle tiltak.  

 
Følgende anbefalinger framkommer på rapportens side 4; 
 

1. Barneverntjenesten bør vurdere egne rutiner for tilbakemelding til offentlig melder, 
innenfor lovens muligheter og begrensninger. Dette gjelder spesielt vurderingen av 
om tjenesten av hensyn til videre oppfølging av barnet bør gi melder tilbakemelding 
om tiltakene som iverksettes.  
 

2. Sammenhengen mellom tiltaksplaner og evaluering bør forbedres. Ved utforming av 
tiltaksplaner bør barneverntjenesten legge vekt på å utvikle gode målformuleringer 
som grunnlag for systematisk evaluering av om tiltakene virker ut fra angitt mål. 
 

3. Saksbehandlingsprosedyrer for barnevernkonsulenter og rutiner for samarbeid innad i 
Familiens hus og overfor andre virksomheter bør i noe større grad nedfelles i skriftlige 
retningslinjer og rutiner i kvalitetssystemet.  
 

4. Internkontrollsystemet bør utvikles slik at det dekker de krav som 
internkontrollforskriften krever  

 

 
Anbefalingene framkommer på bakgrunn av de funn som er gjort i et grundig og bredt anlagt 
arbeid.  Ikke minst er det positivt at tematikken knyttet til tverrfaglig arbeid er belyst gjennom 
intervjuer og Questback, slik at det er mange som har hatt mulighet til å bidra til å belyse 
dette tema. Hva gjelder revisjonskriteriene og arbeidsmetodikk, vises det til rapporten.  
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Hovedkonklusjonene i rapporten synes å gi et positivt bilde av det arbeid som gjøres i de 
enkelte saker og det forebyggende, tverrsektorielle arbeidet. 
 
I det følgende er det kort vist til hovedkonklusjonene, jfr. rapportens kap. 2, s. 3 ff  
 

 Ski kommune har etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer forebygging og tidlig 
hjelp til barn som trenger det. Samlingen av virksomheter som arbeider med barn og 
unge under kommunalsjef for oppvekst, herunder virksomheten Familiens hus med 
avdelingene forebyggende og barnevern, tilrettelegger for helhetlig ansvar for 
oppvekstsvilkår forankret i ledelsen.  
 

 Det er etablert et fungerende tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten og 
andre kommunale og statlige tjenester. Kommunale meldere er fornøyd med 
tilbakemeldinger på innsendte bekymringsmeldinger og utfallet av undersøkelser, 
men mindre fornøyd med den løpende informasjonen om barneverntjenestens 
hjelpetiltak.  
 

 Utvikling av skriftlige prosedyrer for informasjon og samarbeid kan bidra til å avklare 
forventninger til hvordan samarbeidet bør fungere.  
 

 Omstillinger som Ski kommune har gjennomført i og rundt avdeling barnevern, har 
hatt positiv virkning for avdelingen.  
 

 Barneverntjenesten holder et høyt barnevernfaglig kompetansenivå.  
 

 Barneverntjenesten har høy fristoverholdelse. 8,3 % av undersøkelsene overskred 
fristen på tre måneder i 2013, noe som er klart bedre enn sammenliknbare 
kommuner.  
 

 Tiltaksplaner har god kvalitet, men sammenhengen mellom tiltaksplan og evaluering 
er av og til svak. 
 

 Internkontroll skjer gjennom bruk av fagsystemet Familia og ved at retningslinjer og 
rutinebeskrivelser for barneverntjenestens arbeid er tilgjengelig i kommunens 
kvalitets-system Kvalitetslosen.  
 

 Internkontrollsystemet mangler dokumentasjon for enkelte av de områder som 
internkontrollforskriften stiller krav om. Systemer er under utvikling, og det samme 
gjelder medarbeidernes bruk av det.  
 

 
De funn som er gjort samsvarer i stor grad med hvordan kommunen og barneverntjenesten 
selv vurderer situasjonen. Funnene som er gjort, samsvarer både mht. de positive 
elementene og med de utfordringene, som barneverntjenesten står ovenfor.   
 
På denne bakgrunnen vil de anbefalinger som framkommer i rapporten være viktige i det 
videre forbedrings- og utviklingsarbeid som gjøres. 
 
I det følgende er de enkelte punkter i anbefalingene kommentert særskilt;  
 
Ad. 1 
Tilbakemelding til melder er regulert i lov om barnverntjenester § 6-7a.  Barneverntjenestens 
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rutiner bygger på og ivaretar disse bestemmelsene.  Dette innebærer at offentlige meldere 
etter endt undersøkelse meddeles hvorvidt saken er henlagt eller om barneverntjenesten 
følger opp saken videre.  Barneverntjenesten har ikke anledning - uten at det foreligger 
samtykke fra sakens parter - å meddele tiltakets innhold eller forløp.   
 
Det er kjent gjennom mange saker at det framkommer frustrasjon fra samarbeidspartnere, 
herunder bl.a. skoler og barnehager, som har ansvar for barn, uten å være kjent med at det 
også er iverksatt tiltak fra barnverntjenesten.  Vi forsøker så langt som mulig å få slikt 
samtykke for å sikre et best mulig samarbeid mellom de ulike instansene, som arbeider med 
barnet(-a).   
 
Det vil framover i langt større grad bli forsøkt etablert ansvarsgrupper rundt de barn og 
familier, som er berørt av tiltak.  Dette vil langt på vei løse de utfordringene, som foreligger 
på dette området, dog med de begrensningene, som ligger i lovverket.  
 
Ad. 2 
Alle vedtak om tiltak skal følges av en tidsavgrenset tiltaksplan, jfr. lov om barnverntjenester  
§ 4-5,1.p.  I enkelte saker vil det være en tidsforskyvning, dvs. fra vedtak er ferdig til planen 
ferdigstilles.  Dette tidsintervallet må være begrenset. 
 
Utfordringen er å gi presise, målbare tiltaksplaner slik at evaluering kan gjøres enklere.  Det 
arbeides målrettet med dette.  Det må på en bedre måte skilles mellom vanlig saksarbeid og 
hva som er evaluering. Evalueringene må være mer presise for å få vurdert måloppnåelse og 
eventuell endring av tiltaksplanen.  
 
Det vurderes ikke som hensiktsmessig å avgrense dette med en tidsfrist, idet dette i stor 
grad er en løpende prosess. 
 
Ad. 3  
Saksbehandlingsprosedyrene er vesentlig grad sikret i Kvalitetslosen. Når det gjelder 
prosedyrer for internt samarbeid mellom de ulike avdelingene i Familiens hus, samt mellom 
Familiens hus og andre virksomheter, deler vi vurderingen om at dette bør nedfelles i 
skriftlige retningslinjer og rutiner i Kvalitetslosen.   
 
Dette arbeidet bør ivaretas av virksomhet Familiens hus. En gjennomgang og oppdatering 
må være avsluttet seinest 01.06.15. 
 
Ad. 4 
De påpekninger som gjøres i Internkontrollsystemet deles.  Dette er et prioritert område. Det 
må i løpet av kort tid sikres at dette arbeidet er iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Virksomheten gis en frist til å ferdigstille dette innen 30.03.15 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
For Ski kommune 
 
Kjell-Arne Ekeberg 
kommunalsjef 
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