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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon er 

nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert barneverntjenesten, med fokus på 

hjelpetiltak i hjemmet.  Prosjektet er gjennomført i perioden januar til april 2009. Follo 

distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 

ansatte i barneverntjenesten i Ski kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med 

gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

Prosjektet er gjennomført av avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård. Rådgiver Tone Kristensen 

har bistått i deler av arbeidet. 

 

 

  
Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

 

 

      

 



Forvaltningsrevisjon  Hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 4 SKI KOMMUNE 

 

 



Forvaltningsrevisjon  Hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 5 SKI KOMMUNE 

 

 

Innholdsfortegnelse 

1 SAMMENDRAG ......................................................................................................................................... 7 

2 INNLEDNING ............................................................................................................................................. 8 

2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET .................................................................................................................8 

3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ................................................................................................ 8 

3.1 FORMÅL .................................................................................................................................................8 
3.2 PROBLEMSTILLINGER ............................................................................................................................8 
3.3 AVGRENSNINGER OG PRESISERINGER ....................................................................................................8 

4 METODISK GJENNOMFØRING ............................................................................................................ 9 

4.1 DATAENES RELIABILITET OG VALIDITET ................................................................................................9 

5 HJELPETILTAK I HJEMMET .............................................................................................................. 10 

6 MELDINGER TIL BARNEVERNET ..................................................................................................... 12 

6.1 REVISJONSKRITERIER .......................................................................................................................... 12 
6.2 FAKTABESKRIVELSE ............................................................................................................................ 13 

6.2.1 Samarbeid med kommunale virksomheter ..................................................................................... 13 
6.2.2 Underrapportering ........................................................................................................................ 14 
6.2.3 Håndtering av bekymringsmeldinger ............................................................................................ 14 
6.2.4 Undersøkelsessaker ....................................................................................................................... 16 

6.3 VURDERINGER ..................................................................................................................................... 17 
6.4 KONKLUSJON ....................................................................................................................................... 19 

7 OPPFØLGING AV HJELPETILTAK .................................................................................................... 20 

7.1 REVISJONSKRITERIER .......................................................................................................................... 20 
7.2 FAKTABESKRIVELSE ............................................................................................................................ 21 

7.2.1 Valg av tiltak ................................................................................................................................. 21 
7.2.2 Tid for iverksetting ........................................................................................................................ 22 
7.2.3 Utarbeidelse av tiltaksplaner. ....................................................................................................... 24 
7.2.4 Evaluering av tiltak ....................................................................................................................... 24 

7.3 VURDERINGER ..................................................................................................................................... 25 
7.4 KONKLUSJON ....................................................................................................................................... 26 

8 AVSLUTNING AV HJELPETILTAK .................................................................................................... 27 

8.1 REVISJONSKRITERIER .......................................................................................................................... 27 
8.2 FAKTABESKRIVELSE ............................................................................................................................ 27 

8.2.1 Opphør av hjelpetiltak ................................................................................................................... 27 
8.3 VURDERINGER ..................................................................................................................................... 28 
8.4 KONKLUSJON ....................................................................................................................................... 28 

9 ETTERVERN ............................................................................................................................................ 29 

9.1 REVISJONSKRITERIER .......................................................................................................................... 29 
9.2 FAKTABESKRIVELSE ............................................................................................................................ 30 

9.2.1 Rutiner for ettervern etter fylte 18 år ............................................................................................ 30 
9.3 VURDERINGER ..................................................................................................................................... 31 
9.4 KONKLUSJON ....................................................................................................................................... 32 

10 ANBEFALINGER ..................................................................................................................................... 33 

11 RÅDMANNENS UTTALELSE ............................................................................................................... 34 

12 REVISJONENS KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS UTTALELSE ......................................... 38 

13 LITTERATURLISTE ............................................................................................................................... 39 

14 VEDLEGG ................................................................................................................................................. 40 
 



Forvaltningsrevisjon  Hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 6 SKI KOMMUNE 

 

 



Forvaltningsrevisjon  Hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 7 SKI KOMMUNE 

 

 

1 Sammendrag 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet i Ski 

kommune, er gjennomført i henhold til vedtak i kontrollutvalget i Ski kommune 10. juni 

2008. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen etterlever regelverket i 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven), mål i serviceerklæringen og kommunens egne 

retningslinjer innenfor områdene forebyggende barnevern
1
 og tiltak i hjemmet.  

 

Følgende problemstillinger er belyst: 

 

Hvilke rutiner er etablert for rapportering til barnevernet? 

Ski kommune har rutiner som beskriver samarbeid mellom kommunale virksomheter om barn 

som viser en bekymringsfull utvikling. Barneverntjenesten har også rutinemessige møter med 

ulike kommunale virksomheter. Samtidig er det et potensiale for forbedringer når det gjelder 

etterlevelsen av disse rutinene.  

 

Ut fra det materialet barneverntjenesten sitter inne med, tyder det på at det skjer en 

underrapportering av saker spesielt fra barnehagene. Barneverntjenesten overholder i stor grad 

den lovpålagte fristen for behandling av meldinger, men har et for høyt antall av 

undersøkelsessaker som behandles senere enn den lovpålagte fristen.  

 

Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 

Barneverntjenesten synes å ha tilgjengelige og tilstrekkelige ressurser til å kunne velge de 

riktige hjelpetiltakene ut fra det enkelte barns behov. Samtidig har revisjonen registrert at det 

er forhold rundt formaliseringen av tiltak som bør forbedres. Tiltaksplaner er ikke alltid 

oppdatert, noe som kan ha konsekvenser både for måloppnåelsen til den som mottar tiltak og 

ressursbruken til kommunen. Tiltaksplaner er heller ikke alltid tidsavgrenset. Evaluering skjer 

i flere tilfeller senere enn den oppsatte tidsplan. 

 

Ut fra de sakene revisjonen har sett på, iverksetter barneverntjenesten hjelpetiltak innenfor de 

tidsfrister som gjelder. Tjenesten bør imidlertid sørge for at enkeltvedtakene som skal 

igangsette tiltaket, blir utferdiget rettidig, og revisjonen har pekt på momenter som kan 

forbedre disse. 

  

Hvilke kriterier er etablert for å avslutte hjelpetiltak? 

Avslutning av saker skjer etter en vurdering av måloppnåelse og om det er grunn til 

bekymring eller ikke. I noen tilfeller har det ikke blitt utferdiget enkeltvedtak som avslutter 

tiltak. 

  

Hvordan ivaretas barnevernets ettervernsansvar? 

Antallet mellom 18 og 23 år som mottar hjelpetiltak, har økt de senere år. Barneverntjenesten 

har en stilling som ettervernskonsulent som skal følge opp denne gruppen. Behovet for tiltak 

avklares før personen fyller 18 år. 

  

Revisjonen gir til slutt i denne rapporten noen anbefalinger til kommunen, på bakgrunn av 

undersøkelsens funn og konklusjoner. 

 

 

                                                 
1
 Belyst i delprosjekt 1. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

Kommunestyret i Ski vedtok som sak 0084/05 en plan for forvaltningsrevisjon for 2006-2008. 

Av denne planen fremgår at det bl.a. skal legges vekt på systematiske undersøkelser av om 

regelverket etterleves. Dette er i tråd med Kontrollutvalgets anbefaling, som i sin analyse også 

har pekt på at Ski kommunes risiko anses å være størst på de områdene hvor kommunen har 

ansvar for enkeltindivider som mangler andre beskyttere enn kommunen representert ved de 

tjenesteenhetene som yter bistand til disse innbyggerne.   

 

I sitt møte 10. juni 2008 vedtok kontrollutvalget i Ski å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Forebyggende barnevern og hjelpetiltak i hjemmet”, jf sak 

33/08.   

 

Prosjektets problemstillinger belyses gjennom to delprosjekter. Delprosjekt 1 omhandlet 

forebyggende barnevern. Denne rapporten belyser problemstillinger i delprosjekt 2, 

hjelpetiltak i hjemmet.  

3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål  

 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen etterlever regelverket i Lov om 

barneverntjenester (barnevernloven), mål i serviceerklæringen og kommunens egne 

retningslinjer innenfor områdene forebyggende barnevern og tiltak i hjemmet. 

 

3.2 Problemstillinger 

 

Følgende problemstillinger er belyst i dette delprosjektet:  

 

1. Hvilke rutiner er etablert for rapportering til barnevernet? 

2. Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 

3. Hvilke kriterier er etablert for å avslutte hjelpetiltak? 

4. Hvordan ivaretas barnevernets ettervernsansvar? 

3.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Med hjelpetiltak forstås de tiltak som igangsettes etter barnevernloven (bvl) § 4-4. Revisjonen 

har derfor ikke vurdert tiltak som er hjemlet etter andre deler av loven. 

Begrepet ”rapportering” har revisjonen tolket til å være meldinger til barnevernet etter 

barnevernlovens § 4-2.  I rapporten brukes derfor begrepet ”melding” i belysningen av 

problemstilling 1. 
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4 Metodisk gjennomføring 
 

Revisjonen har i gjennomgang av saksmapper og statistikk hatt fokus på årene 2007 og 2008 

for å sikre relevans ift dagens praksis. Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak belyst 

gjennom dokumentanalyse, intervju med ledelse og ansatte i barneverntjenesten og 

gjennomgang av saksmapper. Revisjonen har vurdert saker ut fra et tilfeldig utplukk av 14 

mapper av i alt 128 nye saker behandlet etter bvl § 4-4 i 2007 og 2008. Deretter har vi også 

foretatt et tilfeldig utplukk av 13 mapper av totalt 106 avsluttede saker etter bvl § 4-4 i 2007 

og 2008. 

4.1 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

I denne undersøkelsen er ledelse og ansatte ved barneverntjenesten intervjuobjektene. Det er 

utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene som ligger 

til grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker validiteten 

ved at man måler det man ønsker å måle. 

 

Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 

oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet.  

 

Det styrker også reliabiliteten at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har 

gitt i intervjuet.  
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5 Hjelpetiltak i hjemmet 
Hjelpetiltak er regulert i barnevernloven (bvl) § 4-4.  Her fremkommer det i 2. ledd bl.a. at: 

 

”Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre 

grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og 

familien,..” 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har utgitt retningslinjer om hjelpetiltak, jf Q-0982, med 

endringer gitt i Q-9/00. I henhold til disse retningslinjene er hjelpetiltak etter § 4-4 frivillig, 

med unntak av tiltak etter § 4-4 fjerde ledd, som omhandler tiltak som opphold i barnehage 

eller andre egnede dagtilbud, som også kan settes i verk ved pålegg til foreldrene. Det er 

derfor (som hovedregel) opp til foreldrene om de vil ta imot tilbudet om hjelpetiltak eller 

ikke. At hjelpetiltakene er frivillige forutsetter at foreldrene erkjenner at barnet har behov for 

hjelp, og tar imot tilbudet om hjelpetiltak. Samarbeid mellom barneverntjenesten og 

foreldrene er viktig for at tiltaket skal ha en funksjon. 

 

Bvl § 4-4 omhandler hjelpetiltak, men ikke avgrenset til tiltak i hjemmet. Av 5. ledd fremgår 

plassering utenfor hjemmet som et frivillig hjelpetiltak uten at barnevernet overtar omsorgen: 

 

”Når vilkårene i annet ledd er tilstede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre 

hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller i 

senter for foreldre og barn….” 

 

Som eksempel på hjelpetiltak som kan være aktuelle, nevner loven støttekontakt, barnehage, 

besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak, stimulere 

fritidsaktivitet, bidra til tilbud om utdanning eller arbeid eller anledning til å bo utenfor 

hjemmet, oppnevne tilsynsfører, samt økonomisk stønad. Dette er ikke en uttømmende liste, 

og valg av tiltak som iverksettes i det enkelte tilfelle, skal vurderes ut fra barnets behov.  

 

I følge statistikk fra Ski kommune, ble følgende hjelpetiltak i hjemmet benyttet i 2007 og 

2008: 

Tiltak 2007 2008 

Barnehage 21 29 

Støttekontakt 32 28 

Besøk/avlastningsstiltak 72 93 

Nettverksarbeider 32 52 

Skolefritidsordning 29 33 

Fritidsaktiviteter 136 80 

Tilsyn i hjemmet 56 33 

Økonomisk hjelp 72 90 

Psykologsamtale 3 4 

Senter for foreldre 1 2 

MST
2
 9 4 

PMTO
3
 3 8 

                                                 
2
 MST (Multisystemisk terapi) er et tilbud til unge mellom 12-17 år som står i fare for å bli plassert på grunn av 

store atferdsproblemer. Dette er et døgnåpent behandlingsprogram over seks måneder. 
3
 PMTO (Parent Management Training – Oregon) er rådgivning for foreldre til barn og ungdom med 

adferdsvansker, for å endre fastlåste og skadelige samspillmønstre i familien. 
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Andre hjemmebaserte tiltak 8 35 

Ansvarsgruppe  8 

Råd og veiledning 11 34 

Andre tiltak 196 186 

Sum tiltak 681 717 

 

Oversikten viser antall tiltak – hvert barn kan ha flere tiltak. 

Kommunens statistikk viser at det i 2007 og 2008 var hhv 681 og 717 hjelpetiltak i funksjon.  

 

”Nettverksarbeider” er en nær støtteperson med faglig bakgrunn, som er veileder for klienten. 

Nettverksarbeideren er ikke en del av barneverntjenesten, men rapporterer til 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten har kontrakt med 17 nettverksarbeidere. 

 

Revisjonen har fått opplyst at gruppen andre tiltak bl.a. inneholder tiltaket 

”ettermiddagshjem”. Videre inneholder denne gruppen også en rekke tiltak som burde vært 

ført under andre enkelttiltak. Dette gjelder bl.a. råd og veiledning.  

 

Statistikken er hentet ut fra datasystemet BV-PRO, som er et rapporterings- og 

saksbehandlingsprogram som barneverntjenesten har benyttet frem til april 2009.  Revisjonen 

er gjort kjent med at det er enkelte feil i dette systemet. BV-PRO har blitt brukt som grunnlag 

for rapportering til Fylkesmannen og SSB. Barneverntjenesten fremholder at de data som er 

rapportert, har blitt korrigert for feil, slik at grunnlaget som inngår i Fylkesmannen og SSB 

sin statistikk, er korrekt. Barneverntjenesten viser også til at den i april 2009 har gått over til 

et nytt dataprogram - Familia, og at alle feil vil rettes opp i den forbindelse. 

 

Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til Fylkesmannen. Antall barn på hjelpetiltak etter 

bvl § 4-4 er iht. denne rapporteringen: 

 

Rapporteringsdato 30.06.07 31.12.07 30.06.08 31.12.08 

Antall barn i hjelpetiltak totalt 184 204 221 215 

 Herav plassert utenfor 

hjemmet (§4-4.5) 

20 20 16 14 
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6 Meldinger til barnevernet 
 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Det sentrale lovverket på området er gitt i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992, med 

senere endringer frem til 1 jan 2006. Lovens § 3-1 sier at: 

 

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

finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdproblemer. 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, 

adferdssosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og 

sette inn tiltak i forhold til dette.” 

 

Første ledd retter seg mot kommunen i videre forstand, mens andre ledd omfatter barnevernet 

spesielt.  

 

I § 3-2, 1. ledd sies videre at: 

 

”Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 

offentlige organer.” 

 

 Lovens § 6-4 sier at: 

 

”Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi 

opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 

4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 

4-24.” 

 

Lovens § 4-2 sier videre at: 

 

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

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

 

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

hvis vilkårene for dette i § 4-3 er tilstede. Verken å henlegge en mottatt melding eller å 

beslutte å iverksette en undersøkelsessak, anses imidlertid som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven.  

 

Barnevernets rett og plikt til å foreta undersøkelser er omhandlet i Barnevernloven § 4-3, hvor 

det i 1. ledd sies at:  

 

”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold, som kan gi grunnlag 

for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. 

frister inntatt i § 6-9.” 

 

Hvilke rutiner er etablert ift rapportering til barnevernet? 
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En undersøkelsessak vil som regel oppfattes som et inngrep i privatlivets fred for den familien 

undersøkelsen gjelder. Det må derfor være en konkret mulighet for eller bestemt grunn til et 

barneverntiltak. For å begrense inngrep i privatlivets fred mest mulig, skal en 

undersøkelsessak ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og slik at færrest mulig får 

kjennskap til undersøkelsessaken. Opplysninger skal fortrinnsvis innhentes i samarbeid med 

den saken gjelder. Som ledd i en undersøkelsessak har barnevernet rett til å foreta 

hjemmebesøk uavhengig av samtykke fra familien. Barneverntjenesten kan videre, som ledd i 

en undersøkelsessak, kreve å få enesamtale med barnet. Barnet har imidlertid ingen plikt til å 

forklare seg eller svare på spørsmål. 

 

Av barnevernloven § 6-9 fremgår at:  

 

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

særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.” 

 

Videre fremgår at: 

 

”En undersøkelse etter § 4-3 er gjennomført når barneverntjenesten har fattet vedtak 

om tiltak eller at saken er besluttet henlagt.” 

 

Revisjonen har på bakgrunn av lovverket, lagt til grunn følgende kriterier for å belyse 

problemstillingen: 

 

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

plikt til å melde fra til barneverntjenesten om mulig omsorgssvikt. 

 Barneverntjenesten bør ha en årvåkenhet i forhold til å følge opp evt. 

underrapportering fra kommunale virksomheter. 

 Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om de skal følges opp med undersøkelse. 

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

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

foreligge konklusjon med henleggelse eller tiltak. Evt. tiltak skal være formalisert i 

enkeltvedtak. 

6.2 Faktabeskrivelse 

6.2.1 Samarbeid med kommunale virksomheter 

Barnevernstjenesten deltar i ulike fora for å medvirke til at andre kommunale instanser er 

kjent med sin plikt for å melde fra om mulig omsorgssvikt. 

Ski kommune har utarbeidet retningslinje AR-3/1.9 som gjelder for samarbeid rundt barn og 

ungdom, -9 mnd. til 23 år, som viser tegn til/risiko for en bekymringsfull utvikling. Denne 

retningslinjen lå til grunn for delrapport 1 – forebyggende barnevern. Kommunen har i tillegg 

også utarbeidet en retningslinje AR- 4/1.9 som gjelder for tverretatlig og tverrfaglig 

samarbeid i grunnskolene i Ski kommune mellom barneverntjenesten, avdeling for 

forebyggende helsearbeid, rehabiliteringsavdelingen, PPT og skole i Ski kommune. Som et 

mål for dette arbeidet er det angitt at elever og foresatte opplever et helhetlig skolemiljø der 

de blir sett og møtt av de ulike hjelpeinstansene i kommunen. Videre at alle virksomheter har 

innsikt i og kjennskap til egen og andres virksomhets rolle i grunnskolen. Denne 

retningslinjen skal anvendes når det bl.a. skal samarbeides om forebyggende barnevern. 

Skolen har ansvar for å kalle inn til møter, og andre virksomheter, herunder barnevernet, har 
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plikt til å delta. Det skal holdes ett møte ved den enkelte skole hver vår, og i tillegg to 

tverrfaglige møter ved hver skole hvert skoleår. 

 

Barneverntjenestens inntrykk er at AR-4/1.9 brukes i liten grad, og at det generelt er mange 

avvik ift denne. I 2009 har det så langt vært kalt inn til møter med to av skolene. Samtidig 

mener barneverntjenesten at AR-3/1.9, er tatt i bruk mer i 2009 enn hva som har vært tilfelle 

tidligere. 

 

Utover dette har også barneverntjenesten regelmessige møter med barnehager, skoler, 

helsestasjon, utekontakt, SO-team
4
, PPT, politi m.fl. om enkeltsaker, og deltar i 

barnevernsforum
5
 og forum for ungdom

6
. Dette fremgår av tjenestens halvårsplan for 

samarbeidsmøter med andre instanser. Halvårsplanen for høsten 2008 beskriver en 

møtefrekvens på fra ett til fem møter med den enkelte instans, i det vesentligste skoler. Vi har 

fått opplyst at planen for første halvår 2008 er tilnærmet lik. 

 

Barneverntjenesten har deltatt to ganger i året på styrermøter arrangert for lederne i 

barnehagene. Barnehagene er også med i barnevernforum. Det er imidlertid anført at en rutine 

med veiledningsgrupper med barnehagene, har stanset opp etter 2008. 

6.2.2 Underrapportering 

Barneverntjenesten mener at det skjer en underrapportering av meldinger om små barn, og 

den har derfor fokus på dette gjennom bl.a. samarbeid med barnehager. Dette fremkommer 

også gjennom avdekking av historikk når eldre barn blir undersøkt av barnevernet. 

Barneverntjenesten er likevel ikke fornøyd med rapporteringen av saker til nå. Dette 

gjenspeiles også i følgende statistikk som barneverntjenesten har utarbeidet, og som viser 

følgende antall meldinger som er mottatt fra barnehagene de senere år: 

 

Årstall 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Antall meldinger fra barnehagene 0 3 5 9 5 5 3 

Totalt antall meldinger på 

førskolebarn 

27 32 63 84 53 65 51 

 

Oversikten viser antall meldinger som barneverntjenesten har mottatt fra barnehagene det 

enkelte år, sammenholdt med det samlede antall meldinger som er mottatt på førskolebarn. I 

2008 var til sammenligning 20 av meldingene fra foreldre og familie for øvrig. 

 

Barneverntjenesten mener også at det underrapporteres fra helsestasjoner og primærleger. 

Tallene fra helsestasjonene er omtrent som for barnehagene, mens barneverntjenestens 

erfaring er at primærlegene ikke sender bekymringsmeldinger. 

6.2.3 Håndtering av bekymringsmeldinger 

Barnevernet har skrevne prosedyrer og sjekklister for hvordan bekymringsmeldinger skal 

håndteres.  Det fremgår av prosedyrebeskrivelsene hvem som har utarbeidet disse, når dette er 

gjort, samt hvordan og når de er behandlet i interne fora hos barneverntjenesten. Sjekklistene 

er ajourført med når de er endret og med initialene til saksbehandler. 

 

                                                 
4
 Seksuelle Overgrep team 

5
 Tverretatlig forum med fokus på førskolebarn 

6
 Tverretatlig forum for kommunalt ansatte som jobber med ungdom. 
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I henhold til prosedyren skal barnet registreres i BV-PRO ved både muntlige og skriftlige 

meldinger. Når melderen er offentlig, skal barnevernet informere om at meldingen må 

skriftliggjøres. Prosedyren beskriver også hvordan barnevernet skal forholde seg til anonyme 

meldinger, både når melderen er anonym for familie og barneverntjenesten, og når melder er 

anonym overfor familien. Dessuten fremgår det hvordan mottak av bekymring i eksisterende 

undersøkelse eller tilsynssak skal foretas. 

 

Prosedyren gir føringer for hvordan meldingen kan utdypes når det er tvil om det skal 

konkluderes med undersøkelse. 

 

Saksbehandler som mottar melding skal iht. prosedyren drøfte denne med teamleder samme 

dag. Konklusjon om henleggelse skal tas opp med fagleder, og henleggelse skal dokumenteres 

på meldingsskjema. Dersom henleggelsen gjelder en søknad fra foreldre, skal beslutning om 

henleggelse fattes som vedtak. Tilbakemelding om henleggelse gis til foreldre og offentlig 

meldingsinstans (når foreldrene samtykker). 

 

I tillegg til prosedyren, er det også utarbeidet sjekkliste som omhandler meldinger til 

barneverntjenesten. Denne omhandler dokumentasjon om selve saken og konkrete oppgaver 

som barnevernet skal utføre. Bl.a. fremgår en vurdering av tidsbruk ift at meldingen skal 

gjennomgås snarest og senest innen en uke. 

 

Skriftlige meldinger diskuteres i lederteamet, og konklusjon på om saken skal følges opp, skal 

treffes innen en uke. Muntlige meldinger registreres som en hendelse i et standardformat 

(skjema), og behandles deretter i lederteamet på samme måte som for skriftlige meldinger. 

 

Oversikt over bekymringsmeldinger fremgår av barneverntjenesten halvårlige rapport til 

fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2007 og 2008: 

 

Rapporteringsdato 30.06.07 31.12.07 30.06.08 31.12.08  

Antall mottatte meldinger 85 86 85 87 A 

Antall meldinger fra forrige 

halvår som ikke er gjennomgått 

0 2 0 5 B 

Antall mottatte meldinger som 

ikke ga grunnlag for  

gjennomgang 

0 0 4 0 C 

Antall meldinger som ikke er 

gjennomgått pr rapportdato 

0 0 4 3 D 

Antall gjennomgåtte meldinger 

siste halvår 

85 88 77 89 E 
(A+B-C-D=E) 

-Herav gjennomgått innen 1 uke 82 88 77 82 E1 

Antall fristoversittelser 3 0 0 7 E2 
(E-E1) 

Antall henlagte meldinger 9 3 9 4 F 

 Herav henlagt pga forhold som 

faller utenfor barnevernloven 

0 0 7 3 G 

 Vist til annen instans 0 0 1 1 G1 

 Overført til annen kommune 0 0 1 0 H 
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Oversikten viser at det ble behandlet 173 bekymringsmeldinger i 2007. 3 av disse ble 

behandlet etter fristen på en uke. I 2008 ble det behandlet 166 meldinger. 7 av disse ble 

behandlet etter fristen på en uke. 

 

Barneverntjenesten forklarer dette med ressursknapphet som gjør at meldinger i noen tilfeller 

blir prioritert ned ift. løpende tiltak. Samtidig erkjenner tjenesten at dette er en uheldig 

situasjon som den prøver å unngå. 

 

Revisjonen har også foretatt et tilfeldig utplukk av 14 saker behandlet i 2007 og 2008. I disse 

sakene var behandlingstiden for bekymringsmeldinger som følger: 

 

 
 

For 2 av sakene fremkom det ikke tydelig hvor lang behandlingstiden var. I én sak manglet 

informasjon om håndtering av melding og undersøkelsessak. For de øvrige sakene var 

behandlingstiden godt innenfor kravet om behandling senest innen én uke. 

 

6.2.4 Undersøkelsessaker 

Ved undersøkelsessaker skal det etter prosedyren innkalles til samtale med foreldre og evt. 

melder for å avklare forhold rundt saken og undersøkelsen. Det skal også holdes avsluttende 

møter med foreldre/ungdom etter undersøkelse. Henleggelse skjer etter vedtak når det er søkt 

om hjelpetiltak. Ved andre henleggelser skal foreldrene underrettes pr brev. Sjekklisten som 

er utarbeidet for undersøkelsessaker inneholder en rekke momenter som må avklares, 

vurderes og begrunnes. Bl.a. gjelder dette forholdet til lovens tidskrav om at 

undersøkelsessaker skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eller innen seks 

måneder hvis særlige grunner tilsier det. 

 

Oversikt over behandlingen av undersøkelsessaker fremgår av barneverntjenestens halvårlige 

rapport til fylkesmannen. Følgende informasjon er trukket ut av rapportene for 2007 og 2008: 

 

Rapporteringsdato 30.06.07 31.12.07 30.06.08 31.12.08  

Antall nye undersøkelser siste halvår  75 86 72 84  

Antall avsluttede undersøkelser siste halvår 59 73 112 66 A 

Antall henlagte undersøkelser siste halvår  18 40 52 30 B 

Vedtak om tiltak fattet av 

barneverntjenesten 

41 30 60 35 C 
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Antall saker konkludert og oversendt 

fylkesnemnda 

0 3 0 1 D 

Antall saker undersøkt innen 3 mnd 21 20 61 50 E 

Antall saker undersøkt mellom 3-6 mnd 9 18 48 13 F 

Antall saker undersøkt etter 6 mnd 29 35 3 3 G 

Antall saker med mellom 3-6 mnd 

undersøkelsestid der det er besluttet utvidet 

undersøkelse 

9 5 20 8 H 

Antall fristoversittelser 29 48 31 8 F+G-H 

 

”Særlige grunner” som kan føre til at fristen på 3 mnd blir utvidet, kan som eksempel være 

hvis familien har vært en lengre periode i utlandet, har gjort seg utilgjengelige for 

barneverntjenesten eller motsetter seg å samarbeide om undersøkelsen, og alvorlige saker 

hvor det er behov for en lengre undersøkelse. 

 

Oversikten viser at det ble avsluttet 132 undersøkelsessaker i 2007. 77 av disse ble avgjort 

etter fristen. Dvs. at de ble avgjort senere enn 3 mnd, eller 6 mnd ved ”særlige grunner” der 

det er besluttet utvidet undersøkelse. I 2008 ble det avsluttet 178 undersøkelsessaker. 39 av 

disse ble avgjort etter fristen. Ut fra de tallene som er rapportert, har situasjonen bedret seg 

gjennom 2008. 

 

Barneverntjenesten forklarer fristoversittelsene som en konsekvens av bemanningssituasjonen 

og nødvendigheten av å prioritere andre hastesaker. 

 

I de saksmapper revisjonen har sett på for 2007 og 2008, finner vi at undersøkelsestidene er: 

 

 
 

Med undersøkelsestid regnes tiden fra det tidspunkt meldingen er gjennomgått til det 

foreligger et vedtak i saken. Den totale fristen for gjennomgang av melding og gjennomføring 

av undersøkelse, blir etter dette 1 uke + 3 mnd. I en av sakene manglet dokumentasjon på 

undersøkelsen. I de øvrige sakene fant vi at 4 saker ble behandlet innenfor 3-mnd fristen, 6 

saker mellom 3 og 6 mnd, mens 4 saker ble avgjort etter 6 mnd.  

6.3 Vurderinger 

Samarbeid med kommunale virksomheter 

Ski kommune har gjennom retningslinjene AR 3/1.9 (samarbeid rundt barn og unge som viser 

tegn til en bekymringsfull utvikling) og AR 4/1.9 (tverretatlig samarbeid i grunnskolene), lagt 
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til rette for et samarbeide mellom kommunale virksomheter. Barneverntjenesten har også 

rutiner for møter med ulike kommunale virksomheter. Etter revisjonens vurdering er det 

gjennom de retningslinjer og planer som foreligger, lagt til rette for at ulike kommunale 

virksomheter skal være i inngrep ift å kunne melde fra til barnevernet om mulig omsorgssvikt.  

Vi vurderer det spesielt som positivt at AR 3/1.9 nå ser ut til å bli brukt i større grad enn 

tidligere. Barnevernet mener samtidig at samarbeidet etter AR 4/1.9 og med barnehagene kan 

bli bedre. Revisjonen har ikke vurdert dette ift hvordan skoler og andre opplever situasjonen. 

Vi mener likevel at når barnevernet mener at her er det et forbedringspotensiale, er det i seg 

selv en sak det bør tas tak i for å se om etterlevelsen av de retningslinjer og rutiner som 

gjelder, kan bli bedre.  

 

Underrapportering 

Det er viktig å gi barn som lever i omsorgssvikt rett hjelp til rett tid. Til tross for at 

barnevernet har regelmessig kontakt med barnehagene, skjer det etter tjenestens egen 

vurdering en underrapportering fra disse, noe barneverntjenesten ikke er tilfreds med. På tross 

av mye fokus over mange år, ser det ikke ut til at meldingspraksisen endret seg i kommunen. 

Det vil si at barnevernet fortsatt vil komme sent inn for å kunne hjelpe barn og familier. 

Revisjonen mener det er positivt at dette er identifisert, og viser slik sett at barneverntjenesten 

har en årvåkenhet ift dette. Samtidig er det da viktig å treffe tiltak som er egnet til å bedre 

denne situasjonen. Når det er konstatert underrapportering, er det også nærliggende å 

konkludere med at nåværende rutiner ikke fungerer godt nok. Revisjonen mener det derfor må 

vurderes særskilte tiltak som kan bedre dette. For at dette skal få tilstrekkelig kraft, bør en 

fornyet innsats på dette området styres fra et overordnet kommunalt nivå. Det vil bl.a. si at det 

er en utfordring å sikre at retningslinje AR-3/1.9 etterleves. Dette ble omhandlet i delrapport 

1. Revisjonen har merket seg at barnevernet også mener at det er andre rutiner som ikke 

fungerer godt nok. Kommunen bør derfor følge opp de signaler som barnevernet gir om at 

også andre retningslinjer og rutiner ikke følges slik de er tenkt, og vurdere tiltak som kan 

bedre meldingspraksisen. 

 

Bekymringsmeldinger 

Barneverntjenesten har utviklet prosedyrer og sjekklister for håndtering av 

bekymringsmeldinger. Iht. tjenestens egne oversikter, overholdes den lovpålagte fristen på en 

uke i et stort flertall av sakene.  Revisjonen har ved gjennomgang av tilfeldig utplukkede 

saker, ikke funnet fristoversittelser, men snarere en overvekt av saker behandlet i god tid før 

utløp av den lovpålagte fristen. Etter revisjonens vurdering, overholder barnevernet i stor grad 

fristen for gjennomgang av bekymringsmeldinger. 

 

Undersøkelsessaker 

Barnevernstjenestens prosedyrer beskriver også hvordan undersøkelsessaker skal behandles. 

Det er også utarbeidet sjekklister. Etter revisjonens vurdering er antallet fristoversittelser i 

2007 og 2008, for høyt, selv om det er positivt at det har sunket i 2008. Revisjonen vil i den 

forbindelse vise til at bvl § 6-9, også inneholder adgang for fylkesmannen til å ilegge mulkt 

ved oversittelse av undersøkelsesfristen. Formålet med dette er å gi Fylkesmannen adgang til 

å utøve sanksjoner der kommunens barnevernvirksomhet er uforsvarlig, og andre reaksjoner 

ikke fører fram. Revisjonen tolker dette som at lovgiver mener at de frister som er gitt, skal 

overholdes strengt. Ski kommune bør derfor ha ambisjon om å redusere antallet 

fristoversittelser, slik at den positive utviklingen om er registrert i 2008 blir videreført.  
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6.4 Konklusjon 

Ski kommune har rutiner som beskriver samarbeid mellom kommunale virksomheter om barn 

som viser en bekymringsfull utvikling. Barneverntjenesten har også rutinemessige møter med 

ulike kommunale virksomheter. Samtidig er det et potensiale for forbedringer når det gjelder 

etterlevelsen av disse rutinene. Ut fra det materiale barneverntjenesten sitter inne med, tyder 

det på at det skjer en underrapportering av saker spesielt fra barnehagene. Dette er derfor et 

område det bør settes i verk tiltak overfor. Barneverntjenesten overholder i stor grad den 

lovpålagte fristen for behandling av meldinger, men har et for høyt antall av 

undersøkelsessaker i 2007 og 2008 som behandles etter den lovpålagte fristen. Det bør derfor 

iverksettes tiltak for å få dette antallet ned. 
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7 Oppfølging av hjelpetiltak 
 

 

 

7.1 Revisjonskriterier  

 

Barnevernloven § 4-4 omhandler hjelpetiltak for barn og barnefamilier. I lovens 1. ledd står 

det at: 

”Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 

utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.” 

 

Barneverntjenesten kan i stedet for eller i tillegg til å iverksette konkrete hjelpetiltak, gi barn 

og foreldre råd og veiledning. I Ski kommunes egen serviceerklæring for barneverntjenester, 

står bl.a. at tjenesten omfatter råd og veiledning – slik at foreldrene i størst mulig grad settes i 

stand til å ivareta sine foreldreoppgaver uten at det blir nødvendig å sette inn andre tiltak. 

 

I departementets rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene (Q-1101/2006) fremgår 

videre at  

 

”---hjelpetiltak bør velges i samråd med familien, og ut fra barnets og familiens 

konkrete behov. Det bør være en klar sammenheng mellom problemene som skal løses 

og tiltak som skal settes inn for å møte disse problemene…” 

 

Barnevernloven § 4-5 sier at: 

 

”Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan. Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med 

barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig 

med nye tiltak.” 

 

Tiltaksplanen skal angi varighet i tid samt hvilke tiltak som iverksettes. Planen bør foreligge 

samtidig med vedtaket om hjelpetiltak. Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt en 

veileder om tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten (Q-1104). Av denne fremgår 

det at tiltaksplanen skal synliggjøre barnets særlige behov og hvordan disse behovene skal 

imøtekommes. Tiltaksplanen bør fremgå av vedtaket om hjelpetiltak. Hensikten med 

tiltaksplanen er å styrke den faglige kvaliteten i arbeidet, understøtte dialog og myndiggjøring 

med dem tiltakene angår og sikre god forvaltning og rettsikkerhet. Dersom ikke tiltakene 

evalueres regelmessig, vil det oppstå fare for at tiltak løper over lengre tid enn nødvendig, 

eller at tiltaket ikke oppfyller sin hensikt. 

 

Iverksettelse av hjelpetiltak skal gjøres som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette følger 

av bvl § 6-1, 1. og 2. ledd: 

 

”Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i denne loven. 

Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne loven skal regnes som 

enkeltvedtak.” 

 

Hvordan følges hjelpetiltak i hjemmet opp? 
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Dette innebærer bl.a. at vedtaket skal være skriftlig, være begrunnet, opplyse om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans samt retten til å se sakens dokumenter. De særregler 

som er fastsatt, finnes først og fremst i bvl kap 6 som inneholder generelle 

saksbehandlingsregler og kap 7 som inneholder særlige regler for saksbehandlingen i 

fylkesnemda. 

 

Følgende kriterier legges til grunn: 

 

 Tiltak bør velges i samråd med familien og ut fra barnets og familiens konkrete behov.  

 Hjelpetiltak bør iverksettes innen rimelig tid fra vedtak er fattet. Vedtak om tiltak skal 

gjøres som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

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

er truffet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset. 

 Barneverntjenesten bør ha en systematisk gjennomgang av iverksatte tiltak for om 

nødvendig å iverksette korrektive tiltak dersom opprinnelige tiltak ikke fører fram. 

7.2 Faktabeskrivelse 

7.2.1 Valg av tiltak 

Revisjonen har fått opplyst at barnevernet innhenter skriftlig samtykke fra foreldre. Dette 

gjøres på et fastsatt skjema som oppbevares i det enkelte barns mappe. Vi har også registrert 

at malen som benyttes for utarbeidelse av tiltaksplan, har et punkt om brukermedvirkning der 

det skal krysses av for om planen er inngått i samråd med foreldrene, samt evt. underskrift. 

 

I de mappene over undersøkte saker som revisjonen har plukket ut for 2007 og 2008, 

resulterte 12 av 14 saker i vedtak om hjelpetiltak. I 9 av disse 12 sakene manglet det 

underskrifter som bekreftet samtykke og brukermedvirkning. 

 

Når det gjelder valg av tiltak, er det sakens karakter som avgjør hvilke tiltak som skal treffes 

og mot hvem. Barneverntjenesten har oppgitt at den alltid har barnet i fokus for de tiltak som 

treffes, selv om tiltaket i seg selv kan være rettet mot familien eller foreldre. 

 

”Råd og veiledning” er et tiltak som gjennomføres av saksbehandlerne selv. Tiltaket 

iverksettes på vanlig måte gjennom vedtak. Tiltaket retter seg gjerne mot familien i tilfeller 

der det ikke er nødvendig med tyngre tiltak. Det er imidlertid få som bare har dette som tiltak, 

fordi de fleste som kommer til barnevernet har et behov som overstiger hva dette tiltaket kan 

gi. Råd og veiledning inngår derfor gjerne som en integrert del av oppfølgingen av sakene 

barneverntjenesten involveres i. 
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Oversikt over antall tiltaksplaner: 

 

 
 

Oversikten viser at pr 30.06.07, hadde alle barn med hjelpetiltak, gyldig tiltaksplan. Antall 

barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan, har sunket fra 184 pr 30.06.07, til 143 pr 31.12.08. 

Det fremgår også at det pr 31.12.08 var et betydelig antall barn (72) som ikke hadde 

tiltaksplan. Antall barn uten gyldig tiltaksplan, har økt i perioden. 

 

Vi har fått opplyst at tiltaksplaner er utarbeidet når vedtak om tiltak treffes. Når statistikken 

viser at tiltaksplan mangler, kan en forklaring være at tiltaket ikke er evaluert iht. oppsatt 

tidsplan. Dersom tiltaksplanen går ut på tid eller ikke blir evaluert på fastsatt tid, vil det bli 

registrert i BV-PRO som at den mangler. Konsekvensen av at tiltaksplaner ikke er evaluert, 

kan være at tiltak fortsatt pågår som burde vært stanset eller endret. Det kan også være 

tilfeller der tiltak er endret, men hvor planen ikke er holdt à jour. Samlet betyr dette at ikke 

ajourholdte tiltaksplaner, kan ha konsekvenser ift måloppnåelse, ressursbruk/økonomi, og 

statistikk. Årsaken til at tiltaksplaner i noen grad ikke er holdt à jour, blir i hovedsak forklart 

med kapasitetsproblemer i barneverntjenesten. 

 

Revisjonen har fått opplyst at spekteret av tilgjengelige tiltak oppleves som tilfredsstillende. 

Det savnes imidlertid gode verktøy i undersøkelsesfasen for å bestemme hvilke tiltak som 

treffer best. Barneverntjenesten er inne i en prosess for å forbedre slike verktøy. ”Verktøy” 

kan som eksempel være kartleggingsskjema og maler. Det vil også være snakk om 

kompetanse ift å analysere og tolke observasjoner. Økonomi oppleves ikke som en 

begrensning ift å velge de hjelpetiltak som faglig sett vurderes som nødvendige ut fra barnets 

behov. 

7.2.2 Tid for iverksetting 

Barneverntjenesten har opplyst at det gjerne tar 1-2 mnd etter vedtak er fattet, før tiltak 

iverksettes. For enkelte statlige tiltak, må barneverntjenesten gjerne vente på at disse skal 

iverksettes. I barnevernets egne sjekklister, opereres det med en frist på 6 uker for 

iverksettelse av tiltak etter at vedtak er fattet. Dersom dette tar lengre tid, skal det forklares. 

 

MST og PMTO er tiltak som tildeles av staten via Bufetat. Prosessen starter med at 

Barneverntjenesten og Fagteam Ski (Bufetat) har et drøftingsmøte. Deretter fremmes evt. 

skriftlig søknad fra barneverntjenesten. Forventet saksbehandlingstid på MST er 1-2 uker. For 
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PMTO kan det forventes ca 2 mnd ventetid. I mellomtiden er det ikke uvanlig at 

barneverntjenesten må iverksette andre akuttiltak (f.eks. nettverksarbeider) i en 

mellomperiode. 

 

Revisjonen har fått opplyst at bekymringsmeldinger behandles rutinemessig i ledermøte 

ukentlig, og det konkluderes da om saken skal henlegges eller undersøkes. Det er imidlertid 

ikke uvanlig at meldinger der det er besluttet undersøkelse, blir liggende og vente før 

undersøkelse blir satt i gang. Ansatte i barnevernet som revisjonen har snakket med, mener at 

mange foreldre nok føler at dette tar for lang tid.  Saksbehandlere opplever også at akuttsaker 

tar tid og må prioriteres, og at undersøkelsessaker derfor må skyves ut i tid. Dette oppleves 

derfor som en konsekvens av manglende kapasitet i barneverntjenesten. Når undersøkelsen 

kommer sent, vil det bety at tiltakene iverksettes senere enn hva som hadde vært ønskelig. 

Mange hjelpetiltak burde derfor etter ansatte ved barneverntjenestens egen vurdering, ha blitt 

igangsatt tidligere. I denne vurderingen hører også med at det i mange tilfeller er slik at barnet 

kommer for sent til barnevernet, og at saken allerede haster i utgangspunktet. 

 

Når tiltak skal iverksettes, gjøres dette i form av et enkeltvedtak. Dette skrives på fastsatt mal, 

og skal ligge i den enkeltes mappe. Tiltaksplaner sendes familien for gjennomgang og 

underskrift, dersom dette ikke gjøres i møte. 

 

Revisjonen har sett nærmere på tidsbruken i 10 av 14 utplukkede saker behandlet i 2007 og 

2008 (2 av de undersøkte sakene resulterte ikke i tiltak. I to andre mapper manglet 

tilstrekkelig informasjon til å kunne angi tidsbruken). 

 

Sak nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tid fra vedtak 

til start tiltak 

-8 -5 1 1 4 -7 -4 3 -4 8 

Tid fra mottatt 

melding til 

start tiltak 

1 17 23 21 70 26 1 37 14 28 

 

Tallene angir tid i antall uker. Negativt fortegn betyr at vedtaket var datert etter at tiltaket var 

satt i gang. 

 

Av tabellen fremgår det at tiltaket i en av de undersøkte sakene, ble iverksatt 8 uker etter 

vedtaket. I de andre sakene ble tiltaket iverksatt senest 4 uker etter vedtaket. Et annet forhold 

som ble avdekket, er at vedtaket i 5 av 10 saker, var datert etter at tiltaket var satt i gang. 

 

Tabellen viser også tiden fra mottak av melding til iverksettelse av tiltak. I disse sakene 

varierte den samlede saksbehandlingstid fra 1 uke til 17 mnd. Holdes saken med lengst 

behandlingstid utenom, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de andre sakene 18,5 uker 

regnet fra mottak av melding til tiltaket iverksettes. 

 

Når tiltak skal iverksettes, skjer det gjennom et enkeltvedtak. Av 14 undersøkte saker 

behandlet i 2007 og 2008, fant vi kopi av skriftlig enkeltvedtak i samtlige mapper.  

Enkeltvedtakene hadde begrunnelse, men det fremgikk ikke at tiltaksplan var utarbeidet. 

Tidspunkt for iverksettelse var angitt kun i to av de undersøkte sakene. Alle vedtakene gjorde 

oppmerksom på klageadgang, klagefrist, klageinstans og muligheten for å få hjelp til å 

fremsette klage. Retten til å se sakens dokumenter fremkom imidlertid ikke. 
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7.2.3 Utarbeidelse av tiltaksplaner.  

Tiltaksplan blir laget etter oppsatt mal. Det er ønskelig at tiltaksplaner lages sammen med 

familie/ungdom, men kapasitetsproblemer gjør at dette ikke alltid kan gjennomføres. 

Barneverntjenesten kan enten gå igjennom planen med foreldre og barn i et møte og dele den 

ut ”over bordet”, eller sende den separat. Tiltaksplanene skal oppbevares i den enkeltes 

mappe, samt være lagret i BV-PRO. Barneverntjenesten opplyser at de ikke alltid er á jour 

med tiltaksplanene pga saksbehandlerkapasitet, men at tiltaksplan eksisterer når vedtak om 

hjelpetiltak fattes. Dersom planen ikke er evaluert på dato, registreres dette i datasystemet 

som om planen mangler.  

 

Barneverntjenesten har utarbeidet prosedyre for tiltaksplaner. Denne beskriver hvordan 

tiltaksplaner og evalueringsrapporter skal registreres. Beskrivelsen av tiltaket skal inneholde: 

 

 Hvem som har vært med i utarbeidelsen av planen. 

 Varighet. 

 Omfang. 

 Konkrete timeantall og beløp. 

 Oppfølgingsplan, hvordan følge opp. 

 Evalueringsplan, hva skal evalueringen bygge på, hvem skal evaluere og hvordan skal 

evalueringen skje. 

 

Det er også laget en sjekkliste for tiltaksplan. Denne tar utgangspunkt i en 

situasjonsbeskrivelse der barnets behov og/eller risiko er i fokus. Sjekklisten tilsvarer de 

kontrollspørsmål som også følger av Q-1104. Det fremgår ikke spesifikt av sjekklisten 

hvilken vekt det skal legges på at tiltakene velges i samråd med familien.  

 

I det utplukket av saksmapper som revisjonen har foretatt fra behandlede saker i 2007 og 

2008, fant revisjonen at tiltaksplanen manglet i 3 av 12 mapper. Av de 9 sakene som hadde 

tiltaksplan, var den ikke tidsavgrenset i 3 av sakene. 

7.2.4 Evaluering av tiltak  

Barneverntjenesten har utarbeidet en sjekkliste for evaluering av tiltak. I henhold til denne, 

skal det fremgå datoer for planlagt evaluering, faktisk evaluering, avsluttet tiltak, oppdatering 

av tiltaksplan og avvik.  Fokus for evalueringen er målene, om disse er oppnådd og om nye 

mål må settes opp. Revisjonen har fått opplyst at evalueringen oppleves som enklere dersom 

tiltaksplanen sier noe om måling. Hyppigheten av evaluering, avhenger av saken og type 

tiltak. Noen tiltak evalueres underveis i perioden som planen gjelder for (f eks 

nettverksarbeidere), mens andre evalueres ved tiltaksplanens slutt. 

 

Saksbehandler forestår evalueringen, men drøfter normalt med teamleder. Dersom det skal 

igangsettes nytt tiltak, krever dette formalisering gjennom et nytt enkeltvedtak. 

Barneverntjenesten opplyser at den av kapasitetsgrunner ikke alltid greier å gjennomføre 

evalueringene etter tidsplanen. Evalueringen resulterer i ny tiltaksplan, som innholder 

opprinnelig plan samt selve evalueringen og evt. nye tiltak. Evt. blir det også utarbeidet 

referat fra evalueringsmøte. Saksbehandlere evaluerer også tiltak fortløpende, og dette logges 

i saken gjennom BV-PRO.  

 

Revisjonen har foretatt et tilfeldig utplukk av 13 saker som ble avsluttet i 2007 og 2008. 

Undersøkelsen viser at av de 13 sakene, var ikke evaluering relevant i 5 av sakene fordi tiltak 
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ikke ble igangsatt eller at barnet flyttet til annen kommune før evalueringstidspunktet inntraff. 

Av de 8 andre sakene, var 5 evaluert mellom 1 uke og 2,5 mnd etter det planlagte tidspunktet. 

Revisjonen har merket seg at saksbehandlerne i liten grad fyller ut det evalueringsskjemaet 

som barneverntjenesten selv har fastsatt til bruk. Etter det vi kan se, er det vanlig å gjøre 

evalueringen gjennom et møte mellom partene og involverte fagpersoner, og hvor evt. 

rapporter oa. også hensyntas. Møtereferatene redegjør for hva deltagerne på møtet har lagt 

frem. Deretter trekkes konklusjoner ift videreføring, endring eller avslutning av tiltak, basert 

på om mål er nådd. Evalueringen formaliseres derfor i referatet fra dette møtet.  

 

7.3 Vurderinger 

Valg av tiltak 

Revisjonen finner det positivt at spekteret over tilgjengelige hjelpetiltak oppleves som 

tilfredsstillende. Det er også positivt at saksbehandlere opplever at det er rom for å iverksette 

tiltak ut fra et faglig skjønn, og ikke begrenset av økonomi. I et tilfeldig antall utplukkede 

saker, fant vi på den annen side at det i et flertall av disse sakene manglet underskrift fra 

foreldre som bekreftet samtykke og brukermedvirkning. Revisjonen tolker dette som at denne 

rutine ikke fungerer slik den er tenkt, og at barneverntjenesten har et forbedringspotensiale på 

dette punkt. Ut fra tjenestens egen statistikk, er det også et betydelig antall som ikke har 

gyldige tiltaksplaner. Dette er ikke tilfredsstillende, noe som også forsterkes ved at antallet 

synes å være økende. Vi har også registrert at det kan ligge rene statistikkfeil i dette som bør 

rettes opp. Mer alvorlig er det imidlertid at det kan innebære at løpende tiltak kan være feil, i 

den forstand at de burde vært stanset eller endret. I første rekke fordi dette går på om tiltaket 

faktisk er hensiktsmessig ift de mål som er satt for å imøtekomme det enkelte barns behov. 

Dernest ligger det i dette også muligheter for at kommunen bruker ressurser feil. Revisjonen 

mener derfor det er viktig å få tiltaksplaner under forsvarlig kontroll. 

 

Tid for iverksetting 

Barnevernet har som mål at tiltak skal treffes innen 6 uker etter at vedtak er truffet. I et 

tilfeldig utplukk at saker fra 2007 og 2008, finner vi at tiltakene, med ett unntak, ble iverksatt 

godt innenfor denne fristen.  Samtidig er det også slik at tiltak og vedtak i flere tilfeller, 

kommer i feil rekkefølge. Revisjonen mener det er positivt at barneverntjenesten iverksetter 

tiltak raskt, og innenfor egne frister. Det er imidlertid uheldig at enkeltvedtak om å iverksette 

tiltak kommer til dels flere uker etter at tiltaket faktisk er igangsatt. Et vedtak om hjelpetiltak 

gjelder rettigheter og plikter for parten i saken. Enkeltvedtaket er derfor grunnlaget for at 

foreldrene skal vite hva slags tiltak de har rett på, og også grunnlaget for at de skal kunne 

klage dersom de ikke er tilfreds med vedtaket. Når tiltaket kommer først, vil de derfor befinne 

seg i en situasjon hvor partsrettighetene ikke er i funksjon, og hvor de kan bli satt på 

sidelinjen ift hva som skjer. 

 

Revisjonen vil også påpeke at de frister som barnevernet opererer med, både for 

meldingsbehandling, undersøkelse, søknad om statlige tiltak og iverksettelse, i seg selv ikke 

er veldig interessante for barn som trenger hjelp. I den sammenheng er det mer interessant å 

se på tiden fra bekymringsmeldingen inngis til tiltak blir satt i verk. I de sakene som vi har 

sett på spesielt, ligger et gjennomsnitt på 18,5 uker. Vi har ingen objektive kriterier og 

vurdere dette opp mot.  På den annen side har vi en formening om at når foreldre eller andre 

melder en bekymring til barnevernet, er de allerede i en situasjon hvor de mener at behovet er 

presserende. I den sammenheng har vi forståelse for at 18 uker kan oppleves som lang tid, 

selv om alle interne tidskrav er møtt. Vi vil også vise til at ansatte ved barneverntjenesten 

også uttrykker at mange tiltak burde ha vært igangsatt tidligere enn de blir gjort. Vi har 
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registrert at årsaken til at det ikke reageres raskere i enkelte tilfeller, forklares med manglende 

kapasitet og ressurser. 

Revisjonen er tilfreds med at barneverntjenesten ser ut til å ha gode rutiner som sikrer at 

enkeltvedtak blir utarbeidet. Selve vedtakene mener vi kan bli bedre hvis de også viser til 

tiltaksplanen og i større grad angir tidspunkt for når vedtaket skal iverksettes. Det er positivt 

at vedtakene klargjør klageprosedyren, men det burde også fremkommet at foreldrene har rett 

til å se sakens dokumenter. 

 

Utarbeidelse av tiltaksplaner 

Revisjonen legger til grunn at tiltaksplaner blir utarbeidet i alle saker, men at de ikke alltid 

blir ajourholdt. Barneverntjenestens rutiner er faglig forankret i overordnede retningslinjer.  

Revisjonen har imidlertid funnet at tiltaksplanene ikke alltid er tidsavgrenset, noe som er et 

krav etter loven. Vi har også registrert at den enkeltes saksmappe, ikke alltid inneholder 

tiltaksplaner. Barneverntjenesten bør derfor etablere rutiner som sikrer at tiltaksplaner blir 

utarbeidet i tråd med lovens krav, og at tiltaksplanene blir arkivert i den enkeltes saksmappe. 

 

Evaluering av tiltak 

Revisjonen mener det er bra at det er utarbeidet sjekklister for evaluering av tiltak. Dette er i 

seg selv med på å forenkle prosessen, og sikre ensartet praksis og kvalitet i vurderingene. 

Samtidig har vi også registrert at evalueringen i flere saker skjer senere enn det oppsatte 

tidsskjemaet. Dette vil bety at BV-PRO vil registrere at planen mangler, med de tidligere 

berørte konsekvensene dette kan ha for statistikk, måloppnåelse og økonomi. Vi mener også 

det er en svakhet at de malene som barneverntjenesten har utarbeidet, bare i liten grad ser ut 

til å bli fylt ut slik meningen er. Dette er derfor noe som barneverntjenesten bør følge opp 

internt, enten ved å påse at systemet blir fulgt, eller evt. ved å endre det dersom det er slik at 

det ikke oppleves som hensiktsmessig. 

 

7.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten synes å ha tilgjengelige og tilstrekkelige ressurser til å kunne velge de 

riktige hjelpetiltak ut fra det enkelte barns behov. Samtidig har revisjonen registrert at det er 

forhold rundt formaliseringen av tiltak som bør forbedres. Dette gjelder samtykke til tiltak og 

brukermedvirkning som i større grad bør dokumenteres. Tiltaksplaner er ikke alltid oppdatert, 

noe som kan ha konsekvenser både for måloppnåelsen til den som mottar tiltak og 

ressursbruken til kommunen. Ut fra de sakene revisjonen har sett på, iverksetter 

barneverntjenesten hjelpetiltak innenfor de tidsfrister som gjelder. Tjenesten bør imidlertid 

sørge for at enkeltvedtakene som skal igangsette tiltaket, blir utferdiget rettidig. Samtidig 

opplever ansatte hos barneverntjenesten at tiltak på grunn av kapasitetsbegrensninger, noen 

ganger blir iverksatt senere enn de burde. Barneverntjenesten bør også sørge for at 

enkeltvedtakene om å igangsette tiltak, inneholder tidspunkt for iverksettelse og informasjon 

om adgangen til å sette seg inn i sakens dokumenter. 

 

Tiltaksplaner blir utarbeidet, men er ikke alltid tidsavgrenset. De er heller ikke alltid arkivert i 

den enkelte saksmappe. Evaluering skjer i flere tilfeller senere enn den oppsatte tidsplan. De 

maler som barneverntjenesten har fastsatt til bruk for evaluering, ser i liten grad ut til å bli fylt 

ut slik intensjonen er. 
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8 Avslutning av hjelpetiltak 
 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 

Bvl § 6-1, 2. ledd sier at: 

 

”Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne loven regnes som 

enkeltvedtak”. 

 

Dette innebærer at både avgjørelser om å sette i verk tiltak og avgjørelser som går ut på at det 

ikke skal settes i verk tiltak, skal regnes som enkeltvedtak. Det må derfor legges til grunn at 

opphør av frivillige hjelpetiltak etter barnevernloven skal skje formelt i form av et 

enkeltvedtak. Opphøret skal bl.a. være begrunnet, og den vedtaket gjelder skal opplyses om 

retten til å klage på vedtaket. 

  

Følgende kriterium legges til grunn: 

 

 Opphør av hjelpetiltak må være dokumentert i form av enkeltvedtak med begrunnelse. 

8.2 Faktabeskrivelse 

8.2.1 Opphør av hjelpetiltak 

 

Revisjonen har fått opplyst at det i enkelte tilfeller er satt opp kriterier for måloppnåelse som 

er til hjelp for å avgjøre om tiltak skal opphøre. Normalt opphører tiltak etter en vurdering av 

måloppnåelse sammen med familien, om hvorvidt det er behov for å jobbe mer eller ikke for å 

nå målene. Hovedspørsmålet er om det fortsatt er grunn til bekymring eller ikke. Alternativt 

kan det også være tilfeller hvor tiltak opphører fordi familien ikke vil ha disse lenger. Dersom 

barnevernet fortsatt er bekymret for barnets utvikling, vil dette fremgå av vedtaket om å 

stanse hjelpetiltak når opphør skyldes familiens beslutning. Det kreves også enkeltvedtak for 

å avslutte tiltak. 

 

Av de 13 undersøkte sakene som ble avsluttet i 2007 og 2008, ble 5 avsluttet fordi barnet 

flyttet til en annen kommune, 3 fordi barn eller foreldre ikke ønsket hjelpetiltak lenger og 5 

fordi måloppnåelsen var evaluert og foreldre og barneverntjenesten mente at det ikke var 

behov for ytterligere tiltak og at det ikke forelå grunnlag for bekymring. 

 

Revisjonen fant kopi av enkeltvedtak i 9 saksmapper. Av de 4 andre var én sak i realiteten 

avsluttet før den var kommet i gang (forelå ikke vedtak om å starte tiltak), i 2 saker fant vi et 

brev(melding) som informerte om at tiltaket var opphørt, mens det i én saksmappe ikke var 

dokumentasjon om opphør. Av de 9 enkeltvedtakene har vi registrert at 6 av disse ikke sa noe 

om tidspunkt for iverksettelse av vedtaket. 

 

Hvilke kriterier er etablert for å avslutte hjelpetiltak? 
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8.3  Vurderinger 

Avslutning av tiltak skjer etter en vurdering av måloppnåelse og om det fortsatt er grunn til 

bekymring eller ikke. Alternativt kan også foreldrene på egen hånd bestemme at tiltak skal 

opphøre. Også avslutning av tiltak gjøres som enkeltvedtak. I gjennomgangen av saksmapper 

fant vi dels at vedtak ikke var utarbeidet, og dels at vedtaket ikke sa noe om tidspunkt for 

iverksettelse. Revisjonen mener at dette er forhold som barneverntjenesten bør innarbeide i 

sine rutiner. 

8.4 Konklusjon 

I noen tilfeller har det ikke blitt utferdiget enkeltvedtak som avslutter tiltak. Tidspunkt for 

opphør av tiltak er heller ikke alltid angitt i vedtakene.  
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9 Ettervern 
 

 

 

9.1 Revisjonskriterier 

Formålet med tiltak for ungdom over 18 år er å ivareta ungdommer i barnevernet som ikke 

klarer seg selv når de når myndighetsalder. Gjennom å forlenge barnevernets tiltak, skal 

ungdommene gjøres i stand til å stå på egne ben innen fylte 23 år (Barne- og 

likestillingsdepartementet (BLD) 2006 Rutinehåndbok). 

 

Plan for tiltak skal utarbeides sammen med ungdommen. Fosterforeldre, institusjonsansatte og 

andre ungdommen kjenner og som ungdommen har tillit til, bør trekkes inn i arbeidet. 

Målsettingen med planen er å kunne arbeide planmessig mot en overgang til en selvstendig 

tilværelse og gi forutsigbarhet for ungdommen (BLD 2006 Rutinehåndbok). 

I rundskriv av 1.7.2003 fra Barne- og familiedepartementet, heter det at departementet ofte 

mottar spørsmål vedrørende forståelsen av barnevernloven § 1-3 og adgangen til å 

opprettholde barneverntiltak overfor ungdom over 18 år, samt om forholdet mellom 

barnevernloven og sosialtjenesteloven. I denne forbindelse bemerker Barne- og 

familiedepartementet i samarbeid med Sosialdepartementet, følgende: 

”Av barnevernloven § 1-3 første ledd fremgår det at vedtak om tiltak bare kan treffes 

overfor barn under 18 år. Det følger av lovens forarbeider at tiltak for ungdom over 

18 år først og fremst bør søkes etablert innenfor generelle tjenester etter annen 

lovgivning, for eksempel ved økonomisk stønad, råd og veiledning, hjelp til å skaffe 

egnet bolig eller andre tjenester etter sosialtjenesteloven.” 

Barnevernloven § 1-3 annet ledd gir adgang til å opprettholde igangsatte tiltak utover 18 

årsalder, eller erstatte disse med andre tiltak som er nevnt i loven, inntil ungdommen har fylt 

23 år. Det fremgår av bestemmelsen at bortsett fra tiltak etter § 2-24, kan tiltak utover fylte 18 

år bare opprettholdes dersom ungdommen samtykker. I utgangspunktet vil alle typer tiltak 

etter loven kunne opprettholdes. Dette kan for eksempel gjelde fosterhjems- eller 

institusjonsplassering, eller hjelpetiltak etter lovens § 4-4.  

Etter § 1-3 er det selve tiltaket som kan opprettholdes etter fylte 18 år. Når det gjelder vedtak 

om omsorgsovertakelse truffet før fylte 18 år, faller vedtaket automatisk bort når barnet fyller 

18 år. Attenårsgrensen faller sammen med myndighetsalderen, og foreldreansvaret opphører 

når barnet fyller 18 år. 

 

Barnevernloven § 1-3 annet ledd sier at: 

 

”Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, 

opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet 

har fylt 23 år.” 

 

Vedtak om tiltak etter barnevernloven kan bare treffes overfor barn som ikke har fylt 18 år. 

Det er to unntak fra hovedregelen. For det første kan barn samtykke i at tiltak iverksatt før 

Hvordan ivaretas barnevernets ettervernsansvar? 



Forvaltningsrevisjon  Hjelpetiltak i hjemmet 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 30 SKI KOMMUNE 

 

 

fylte 18 år opprettholde inntil fylte 23 år. Det andre unntaket fra 18 års grensen er allerede 

påbegynte atferdstiltak før fylte 18, som etter § 4-24 (plassering og tilbakehold i institusjon 

uten eget samtykke) kan fortsette ut vedtaksperioden. Men det kan ikke fattes nytt vedtak om 

atferdstiltak etter fylte 18 år. 

 

Følgende kriterium legges til grunn: 

 

 Det bør være utarbeidet rutiner som sikrer at ettervern i saker med etablerte 

hjelpetiltak i barnevernet planlegges i god tid før barnet blir 18 år. 

 

9.2 Faktabeskrivelse 

9.2.1 Rutiner for ettervern etter fylte 18 år 

Barneverntjenesten har utarbeidet sjekkliste for opprettholdelse av tiltak over 18 år. Iht. denne 

skal barneverntjenesten informere ungdommen om muligheten til å opprettholde eller erstatte 

tiltak etter fylte 18 år, og ha samtale med ungdommen om dette. Barneverntjenesten skal også 

selv foreta en helhetsvurdering av behovet, men ungdommens ønsker og behov skal ivaretas i 

denne vurderingen. Det fremgår også at det skal innhentes samtykke fra ungdommen dersom 

tiltak skal opprettholdes, og at det skal utarbeides en plan for videre tiltak. 

 

Et avslag på å opprettholde tiltak skal informeres skriftlig, med informasjon om klageadgang 

og evt. også bistand i klageprosessen. Evt. skal barneverntjenesten også bistå ved behov for 

tiltak etter sosialtjenesteloven og også vurdere om andre instanser enn sosialtjenesten skal 

trekkes inn. 

 

Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til fylkesmannen. Antall barn på hjelpetiltak etter bvl 

§ 4-4 er iht. denne rapporteringen: 

 

Rapporteringsdato 30.06.07 31.12.07 30.06.08 31.12.08 

Antall barn i 

hjelpetiltak totalt 

184 204 221 215 

 Herav antall 

mellom 18-23 år 

28 28 36 47 

- Herav antall 

plassert i 

fosterhjem 

eller institusjon 

(§4-4.5) 

5 7 8 12 

 

Tabellen viser at antallet barn over 18 år i hjelpetiltak, har økt fra 28 til 47 barn gjennom 2007 

og 2008. Av disse har antallet som er frivillig plassert utenfor hjemmet, økt fra 5 til 12 barn. 

 

Barneverntjenesten har en person tilsatt i stilling som ettervernskonsulent, med et ansvar som 

retter seg mot de som er i aldersgruppen 18-23 år. Tilbudet til disse er frivillig, og de må 

bekrefte skriftlig at de ønsker ettervern. Dette gjøres på et eget skjema(mal), som oppbevares i 

den enkeltes saksmappe. Disse forberedelsene gjøres av andre saksbehandlere(team ungdom) 

ved barnevernet. Det blir vanligvis utarbeidet ny tiltaksplan for perioden 18-23 år. Normalt 

evalueres denne etter ca 6 mnd – 9 mnd, eller når det inntreffer hendelser som gjør at planen 

må revurderes. Ettervernskonsulenten håndterer 26 personer, de øvrige i denne aldersgruppen 
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håndteres av team ungdom. Denne delingen er foretatt av kapasitetsgrunner. Normalt er det 7-

10 personer av de 26 som ettervernskonsulenten til enhver tid er aktiv i forhold til. 

Ettervernskonsulenten har mye telefonisk kontakt med klientene sine, og med 

nettverksarbeiderne. 

 

I utgangspunktet følges de samme rutiner for gruppen 18-23 år som for yngre barn som 

mottar tiltak fra barneverntjenesten. Alle som mottar tiltak fra barneverntjenesten og som 

nærmer seg 18 år, blir spurt om de ønsker å fortsette med tiltak etter at de er 18 år. Det som 

skiller denne gruppen fra de andre, er bl.a. at fokuset i større grad er rettet mot å gjøre 

ungdommene i stand til å leve et liv som voksne. De fleste over 18 år som mottar hjelpetiltak, 

ønsker å motta dette til de er 23 år. Barnevernet stanser heller ikke tiltak for disse før de blir 

23 år, med mindre de ønsker det selv.  

 

Et hovedmål for tiltakene i denne gruppen, vil derfor være selvstendighet. 

Ettervernskonsulenten har derfor utstrakt kontakt mot andre eksterne instanser i 

tilretteleggingen for dette, og fungerer som en ”døråpner” mot samfunnet. De instanser det er 

snakk om, er f eks NAV, sosialtjeneste og egne nettverksarbeidere. Dessuten bor de fleste i 

denne gruppen ikke i hjemmet men på hybel, og trenger ofte hjelp ift å skaffe seg dette.  

 

Foreldrene til denne gruppen har ikke lenger rett til å være informert om saken. Dette må i 

tilfelle være godkjent av ungdommen selv. En svært liten andel av de som fyller 18 år, takker 

nei til videre tiltak.  Barneverntjenesten har imidlertid ikke adgang til å engasjere seg ift de 

som ikke vil ha tiltak. 

 

De tiltak som er mest vanlige for denne gruppen, er: 

 Økonomisk stønad. Dette kan f eks gjelde reise- og oppholdsutgifter, i fm 

familiesamvær, dekning av skoleutgifter og egenandel ved legebesøk. 

 Nettverksarbeider. De fleste i denne gruppen har dette tiltaket. Nettverksarbeider 

tildeles som tiltak med et antall timer pr mnd, og har ukentlig kontakt med den 

personen de støtter. 

 Råd og veiledning som gis av barneverntjenesten selv, ift hvordan den klienten kan nå 

de mål som er satt for tiltakene. 

 

Andre tiltak tilbys mer sporadisk ut fra den enkeltes særskilte behov. 

 

Den enkelte blir fulgt opp og evaluert ut fra barneverntjenestens vanlige rutiner. Denne 

oppfølgingen har fokus på de etablerte hovedmål og delmål i tiltaksplanen og de tiltak som er 

vedtatt for å nå disse. Det kan gå opptil 2 mnd mellom hver gang barneverntjenesten har 

kontakt med den enkelte klient, men nettverksarbeideren er i kontakt med klientene ukentlig. 

Barneverntjenesten opplyser at de er á jour med tiltaksplanene for denne gruppen. 

9.3 Vurderinger 

Revisjonen vil vise til at antallet barn over 18 år på hjelpetiltak, har økt de seneste to årene. 

Revisjonen finner ikke grunnlag for å rette spesielle kommentarer til hvordan denne gruppen 

barn blir håndtert ift barnevernloven, men registrerer at barnverntjenesten har rutiner på dette 

som i stor grad følger rutinene for andre barn. Barneverntjenesten er bevisst på å avklare 

behovet for ettervern før barnet fyller 18 år. Det forhold at barneverntjenesten har en stilling 

som ettervernskonsulent med ansvar for å følge opp denne gruppens spesielle behov, fremstår 

som en forsvarlig organisering til utfordringene. Når denne organiseringen er valgt, er det på 

den annen side grunn til å vurdere om den gir tilstrekkelig kapasitet. Antallet barn i denne 
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gruppen er for det første for høyt til at en person kan håndtere det, noe som gjør at også andre 

må ta et ansvar for barn i denne gruppen. Dernest følger at når det kun er en person som har et 

dedikert ansvar for disse barna, blir dette sårbart og lite robust, både faglig og ift fravær. Vi 

mener derfor at det bør vurderes om denne tjenesten kan styrkes kapasitetsmessig, i første 

omgang gjennom omdisponeringer internt. 

9.4 Konklusjon 

Barneverntjenesten har en stilling som ettervernskonsulent som skal følge opp gruppen 

mellom 18 til 23 år. Behovet for tiltak til denne gruppen, avklares før personen fyller 18 år. 

En person har imidlertid ikke kapasitet til å følge opp alle i denne aldersgruppen. 
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10 Anbefalinger 
 

Revisjonen anbefaler at Ski kommune: 

 

1. Sikrer at vedtatte rutiner for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir etterlevd.  

 

2. Vurderer tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra barnehagene. 

 

3. Følger opp at den positive utviklingen fra 2008 mht reduksjon i antall fristoversittelser 

i undersøkelsessaker, blir videreført. 

 

4. Påser at underskrift som bekrefter brukermedvirkning og samtykke, foreligger i alle 

saker. 

 

5. I forhold til tiltaksplaner, påser at: 

 

a. Alle barn i hjelpetiltak, har tiltaksplaner som er gyldige og er arkivert i den 

enkeltes saksmappe. 

b. Alle tiltaksplaner er tidsavgrenset. 

c. Tiltaksplaner blir evaluert etter den oppsatte tidsplan. 

 

6. Sørger for at enkeltvedtak om tiltak, blir utferdiget rettidig og før tiltaket settes i gang. 

Enkeltvedtakene bør i tillegg til hva som allerede inngår, også vise til tiltaksplanen, 

angi tid for iverksettelse samt adgang til å se sakens dokumenter. Barnevernet bør 

også påse at alle vedtak om å avslutte hjelpetiltak, formaliseres som enkeltvedtak. 

 

7. Sikre at barneverntjenestens system for evaluering blir fulgt, eller endre dette dersom 

systemet ikke er hensiktsmessig. 

 

8. Vurderer om kapasiteten innen ettervern bør økes, i første rekke gjennom interne 

omorganiseringer ved barneverntjenesten. 

 

 

 

 

Revisjonen har merket seg at barneverntjenesten viser til manglende kapasitet som en 

forklaring på at alle krav ikke alltid er blitt møtt. Revisjonen har ikke fremmet anbefalinger ift 

dette, men er informert om at tjenesten har fått tilført 2,43 stillingshjemler i 08 og 09. Av 

disse er 0,43 styrking av 2 eksisterende saksbehandlerstillinger, mens 2 hjemler er nye 

saksbehandlerstillinger. En av disse er tiltrådt, mens den andre begynner 1. juni 09. 
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11 Rådmannens uttalelse 
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12 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til at rådmannen mener at rapporten gir en god beskrivelse av saksgang/flyt 

ved barneverntjenesten. Revisjonen merker seg også at rådmannen mener rapporten gir en 

rekke anbefalinger som er relevante og nødvendige for å sikre drift innen de rammer som er 

gitt av lov og regelverk. 

 

Revisjonen ser det også som positivt at rådmannen bidrar med vurderinger av ulike sider ved 

rapporten, og tror det er formålstjenlig å ha en helhetlig tilnærming hvor også 

barnevernfaglige vurderinger blir tatt hensyn til. Vi er derfor tilfreds med at rådmannen vil 

påse at rapporten benyttes i kombinasjon med barnevernfaglige refleksjoner slik at 

anbefalingene blir fulgt opp. 
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Organisasjonskart  

 

 

 

Barneverntjenesten Ski:
Totalt 25,25 stillingshjemler

Barnevernleder

Teamleder ungd. Teamleder barn 

Sekretær

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Sakbeh.

Saksbeh.

Saksbeh.

Førstesekretær

Sekretær Førstesekretær

Psykolog Tiltakskonsulent

Saksbeh.

Saksbeh.

 
 

Tjenesten har i tillegg tre innleide konsulenter. 


