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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 kartlagt og vurdert om Ski kommune 

etterlever regelverket når det gjelder forebyggende barnevern for å sikre tidlig intervensjon. 

Med intervensjon menes å tilnærme seg barnet tidlig før problemene blir for store.  

 

Prosjektet er gjennomført i perioden august 2008 til januar 2009. Follo distriktsrevisjon vil 

benytte anledningen til å takke kommunens kontaktpersoner og øvrige ansatte i Ski kommune 

som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen. 

Prosjektet er gjennomført av rådgiver Tone Kristensen. Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård 

har bistått i deler av arbeidet.   

 

Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget i Ski kommune 29.april 2008.  

 

 

 

 

 

 

       
Steinar Neby       Tone Kristensen 

revisjonssjef       prosjektleder  

 

 

     17.02.2009 
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1 Sammendrag 
  

Follo distriktsrevisjon har gjennomført en undersøkelse innenfor forebyggende barnevern i 

Ski kommune. Formålet har vært å undersøke om Ski kommune etterlever regelverket i Lov 

om barneverntjenester, samt mål i serviceerklæringen og kommunens egne retningslinjer 

innenfor forebyggende barnevern.  

 

Resultatet av undersøkelsen baserer seg på den informasjonen som er innhentet via intervjuer 

og dokumentgjennomgang av retningslinjer og rutiner innenfor området. Følgende 

problemstillinger er belyst:  

 

Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende barnevernet i Ski kommune ? 

Ski kommune har utarbeidet en administrativ retningslinje, AR-3/1.9, som skal brukes ved 

samarbeid rundt barn og ungdom -0,9 mnd til 23 år som viser en bekymringsfull utvikling. 

Retningslinjen tydeliggjør at ansatte i kommunen har et ansvar for å forebygge en videre 

uheldig utvikling for et barn eller en ungdom. Etter revisjonens vurdering synes retningslinjen 

å være et godt verktøy for å oppfylle sentrale intensjoner i barnvernloven når det gjelder 

forebyggende virksomhet.  

 

Hvordan følges retningslinjen opp blant kommunale virksomheter ? 
Undersøkelsen viser at 18 av 19 respondenter mener de kjenner retningslinjen godt eller svært 

godt. Respondentene er hovedsakelig virksomhetsledere. Ut fra respondentenes oppfatning 

om øvrige ansattes kjennskap til retningslinjen, synes den å være lavere for ansatte innen 

skole og til dels også barnehage enn innenfor helsestasjonene.  

 

På tross av god kjennskap til retningslinjen, varierer det hvor mye retningslinjen brukes når 

ansatte er bekymret for et barns utvikling. Undersøkelsen viser at flere respondenter opplever 

retningslinjen som en anbefaling og ikke som bindende.  Dette på tross av at retningslinjen 

skal brukes i slike tilfeller. Virksomhetsledere har et særskilt ansvar for egen virksomhet, 

herunder å implementere retningslinjen. Implementeringsarbeidet har i følge SLT
1
 vært 

vanskelig. SLT har i sin årsmelding for 2007 pekt på at fagmiljøer tenker ulikt og at dette 

vanskeliggjør implementeringen av retningslinjen.  

 

Revisjonen mener det videre implementeringsarbeidet bør være mer toppstyrt og skje på en 

systematisk og forpliktende måte med tilstrekkelig kraft og tyngde. Etter revisjonens 

vurdering har implementeringsarbeidet vært lagt direkte på virksomhetsledere, uten at disse 

har hatt et sterkt eierforhold til det. Som et ledd i å implementere retningslinjen vil revisjonen 

anbefale at virksomhetsledere i større grad fokuserer på aktive og styrte tiltak med rom for 

diskusjoner om praktisering, grensetilfeller osv. Det er også verdt å merke seg at flere av 

respondentene i denne undersøkelsen viser til at retningslinjen ikke er gjort godt nok 

tilgjengelig. Det blir også påpekt av flere at det er uheldig at retningslinjen refereres som 

”Administrativ retningslinje AR-3/1.9”. For ansatte som skal bruke retningslinjen, kan dette 

skape liten gjenkjennbarhet og entusiasme og en navneendring bør vurderes.  

 

Revisjonen anbefaler at kommunen undersøker nærmere hva som er årsakene til at 

retningslinjene ikke brukes i større grad. Revisjonen vil peke på at økt bruk av retningslinjen 

vil sikre mer ensartet og systematisk oppfølging av bekymringer og dermed redusere 

uønskede variasjoner i arbeidet.   

                                                 
1
 SLT: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak 
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Hvordan oppfatter ansvarlige aktører at retningslinjen fungerer ? 

Revisjonen finner det positivt at 11 av 12 respondenter som har vurdert retningslinjen, mener 

at den fungerte godt eller svært godt siste gangen den ble brukt ved en bekymring. Videre at 

samtlige av de spurte mener at retningslinjen bidrar til at det er lettere å handle på en 

bekymring. Det synes imidlertid å være noe større skepsis innenfor helsestasjonene enn for de 

to andre virksomhetsområdene. Skepsisen kommer bl.a. til uttrykk ved at det forpliktende 

tverrfaglige samarbeidet ikke er tydelig nok. Dette bør etter revisjonens vurdering følges opp 

videre.  

 

Hvordan er kompetansen til de ansatte for å fange opp barn med behov for hjelpetiltak 

på et tidlig stadium ? 

Undersøkelsen viser at det gjøres en rekke tiltak for å styrke ansattes kompetanse for å fange 

opp utsatte barn. Samtidig mener respondentene at det er behov for å styrke denne 

kompetansen ytterligere. Virksomhetene arbeider med kompetansetiltak på hver sine områder 

og revisjonen ser et potensial for økt kompetanseoverføring på tvers av sektorene.  

 

Hvilke kontrollrutiner er etablert for å påse at retningslinjen etterleves ? 

Denne undersøkelsen viser at selv om ikke alle bruker retningslinjen, så viser respondentene 

til handlinger som i stor grad samsvarer med de handlingene som i følge retningslinjen skal 

foretas ved bekymringer. Etter revisjonens vurdering etterleves innholdet i retningslinjen. Det 

er imidlertid i liten grad etablert kontrollrutiner i virksomhetene for å påse at retningslinjen 

etterleves.  Prosedyre for avviks- og anmerkningshåndtering brukes sjelden og det registreres 

en viss motstand i forhold til å skulle anmerke brudd. Dersom kommunen mener at 

retningslinjen skal brukes ved bekymringer, så bør retningslinjen overvåkes for å gi innspill til 

forbedringer. Revisjonen anbefaler kommunen å treffe nødvendige tiltak for enten å sørge for 

at etablert prosedyre følges eller at et nytt hensiktsmessig overvåkingssystem utformes.   

 

 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

Kontrollutvalget vurderte risikoen innen barnevern for å være høy, jf overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtok i sak 07/08 å prioritere en forvaltningsrevisjon 

innen barnevern. I kontrollutvalget sitt møte 01. april 2008 informerte barnevernleder i Ski 

kommune om barnevernet, herunder at Ski kommune i 2006 utarbeidet ”Administrative 

retningslinjer for samarbeid rundt barn og ungdom, - 9 mnd til 23 år, som viser tegn til/risiko 

for en bekymringsfull utvikling”, jf AR-3/1.9. 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. Denne rapporten belyser 

problemstillinger i delprosjekt 1, forebyggende barnevern.  
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3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål  

 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Ski kommune etterlever regelverket i Lov om 

barneverntjenester (barnevernloven), mål i serviceerklæringen og kommunens egne 

retningslinjer innenfor områdene forbyggende barnevern og tiltak i hjemmet. 

 

3.2 Problemstillinger 

 

Følgende problemstillinger er belyst i dette delprosjektet:  

 

1. Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende barnevernet i kommunen? 

2. Hvordan følges retningslinjene opp blant kommunale virksomheter? 

3. Hvordan oppfatter ansvarlige aktører at retningslinjene fungerer? 

4. Hvordan er kompetansen til de ansatte for å fange opp barn med behov for 

hjelpetiltak på et tidlig stadium? 

5. Hvilke kontrollrutiner er etablert for å sikre at retningslinjene etterleves ? 

 

3.3 Avgrensninger 

 

Undersøkelsen fokuserer på ansatte som utøver forebyggende barnevern i helsestasjoner, 

barnehager og skoler i Ski kommune.  

 

Det er utarbeidet følgende retningslinjer for forebyggende barnevernsarbeid i Ski kommune:  

 Administrativ retningslinje AR-3/1.9 ”Administrative retningslinjer for samarbeid 

rundt barn og ungdom, - 9 mnd til 23 år, som viser tegn til/risiko for en 

bekymringsfull utvikling”
2
 

 Administrativ retningslinje AR-4/1.9 ”Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i 

grunnskolene i Ski kommune mellom barnverntjenesten, avdeling for forebyggende 

helsearbeid, rehabiliteringsavdelingen, PPT og skole i Ski kommune”. 

 

Det framgår av retningslinjen AR-4/1.9 at den er et verktøy for å styrke det tverrfaglige 

samarbeidet i grunnskolene ved at de relevante faginstanser møtes for å forberede neste 

skoleår når det gjelder felles satsingsområder. Etter revisjonens oppfatning blir retningslinje 

AR-4/1.9 et verktøy som skal brukes på systemnivå, mens retningslinjen AR-3/1.9 er et 

verktøy for samarbeid rundt det enkelte barn eller ungdom man har en bekymring for.   

 

Revisjonen har valgt å legge retningslinjen AR-3/1.9 til grunn for å belyse problemstillingene 

i dette delprosjektet. Det framgår eksplisitt av KU-sak 21/08 at det er denne retningslinjen 

som ligger til grunn for kontrollutvalgets valg av problemstillinger.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Retningslinjen følger vedlagt, jf kap 14. 
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4 Metodisk gjennomføring 
 

Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak belyst gjennom intervjuer og 

dokumentanalyse.  

 

Intervju 

 

Innenfor helsestasjonene:  

I Ski kommune er helsestasjonene organisert under virksomheten Helse. I tillegg til 

virksomhetsleder for Helse, har avdelingsleder for forebyggende helsearbeid et faglig 

ansvarlig for helsestasjonene. Revisjonen har derfor valgt å intervjue både virksomhetsleder 

og avdelingsleder for forebyggende helsearbeid. I tillegg er tre helsesøstre tilfeldig valgt ut for 

intervju, en fra hver helsestasjon samt en fra skolehelsetjenesten. Det vil si at til sammen 5 

representanter for helsestasjonene er valgt ut for intervju. 

 

Innenfor barnehagene: 

Revisjonen mottok en oversikt over virksomhetsledere i barnehagene i Ski fra lederen av 

barnehageseksjonen. Virksomhetslederne ble sortert i alfabetisk rekkefølge og hver andre 

virksomhetsleder ble plukket ut for intervju, til sammen 9 virksomhetsledere.  

 

Innenfor skolene 

Populasjonen omfatter de ordinære grunnskolene i Ski kommune. Det er gjort et tilfeldig 

utvalg der hver andre virksomhetsleder er plukket ut for intervju, til sammen 5 

virksomhetsledere. Enkelte virksomhetsledere valgte å ha med inspektør og /eller 

spesialpedagogiske koordinatorer under intervjuet. 

 

I tillegg til intervjuer med virksomhetsledere og andre sentrale nøkkelpersoner, er det 

gjennomført innledende samtaler med barnevernleder, SLT-koordinator, leder av 

barnehageseksjonen, to rektorer, representanter innen helsestasjonene, samt kvalitetsrådgiver i 

Ski kommune.  

 

Hensikten med intervjurunden har vært å få kunnskap om hvordan virksomhetene arbeider 

med forebyggende barnevern, herunder i hvilken grad virksomhetene benytter retningslinje 

AR-3/1.9 for å følge opp en bekymring for et barns eller en ungdoms utvikling.  

 

 

Dokumentanalysen 

 

Dokumentanalysen er gjennomført for å undersøke hvordan det arbeides med forebyggende 

barnevernsarbeid i Ski kommune, hvilke tverrfaglige samarbeidsfora som er etablert samt 

hvordan arbeidet er forankret og implementert i Ski kommune.  

 

 

Planlagt spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i virksomhetene i Ski kommune 

 

I tillegg til å gjennomføre intervjuer med virksomhetsledere, var opprinnelig plan også å 

gjennomføre en spørreundersøkelse blant øvrige ansatte i de valgte virksomhetene. På grunn 

av tekniske problemer med Questback, lot dette seg imidlertid ikke gjøre innenfor tidsrammen 
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for prosjektet. Revisjonen har som følge av dette valgt ut flere nøkkelpersoner for intervju enn 

opprinnelig planlagt.  

 

4.1 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

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

belyser problemstillingen i en undersøkelse (Hellevik, 1999). Det er utarbeidet en 

intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger direkte av problemstillingene som ligger til 

grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker validiteten ved 

at man måler det man ønsker å måle.  

 

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. Datainnsamlingen har i all hovedsak vært basert på intervjuer.  

 

Alle intervjuobjektene er blitt stilt de samme spørsmålene i en strukturert intervjuguide. 

Fordelen med et strukturert intervju er at den gir samme informasjon som et spørreskjema, 

men frafallet blir sannsynligvis mindre og en har mulighet til å stille utfyllende spørsmål.  

Intervjusituasjonen gjør det mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 

oppfølgingsspørsmål, hvilket bidrar til å styrke reliabiliteten. Samtidig er det verdt å merke 

seg at respondentene er invitert til å gi et inntrykk eller en skjønnsmessig vurdering og 

resultatene er i disse tilfellene tolket med en viss forsiktighet.  

 

Samtlige intervjuobjekter har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet.  

 

Undersøkelsen bygger i hovedsak på primærdata innhentet av Follo distriktsrevisjon gjennom 

intervjuer, men også på noe sekundærdata. Deler av sekundærdataene i undersøkelsen er 

hentet fra styringsdokumenter i Ski kommune. 
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5 Hvilke retningslinjer er etablert for det forebyggende 
barnevernet i kommunen? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 

Barnevernloven 

Et formål i barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 

deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette framgår av 

formålsparagrafen i barnevernlovens § 1-1:  

 

§ 1-1. Lovens formål.  

Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at 

barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 

 

Kommunen har et ansvar for å drive forebyggene barnevernsarbeid, jf barnevernlovens § 3-1: 

 

§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.  

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

finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barneverntjenesten 

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

problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til 

dette.  

Barneverntjenesten skal medvirke til at andre offentlige organer ivaretar barns interesser og 

stimulere til og delta i samarbeid med andre deler av forvaltningen, jf barnevernlovens § 3-2:  

 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen.  

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 

offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter 

denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, 

og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de 

samarbeidsorganer som blir opprettet.  

 

 

Serviceerklæring i Ski kommune 

I følge serviceerklæringen for barneverntjenesten i Ski kommune er formålet med tjenesten å: 

- Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 

- Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling 

får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

 

 

Ski kommunes planer for forebyggende barnevernsarbeid. 

 

 Plan for forebyggende barnevern 2004-2006  

I planen står bl.a: 
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For at Ski kommune i større grad skal etterleve målet i barnevernloven om å gi rett hjelp til 

rett tid er det nødvendig at de aktuelle instansene går sammen for å bidra til at meldinger, 

henvendelser, konsultasjoner til barnevernet i større grad kommer til rett tid.  

 

 Handlingsplan for forebyggende barneverntiltak i Ski kommune 2006-2008 

 

I følge handlingsplanen er det fastsatt prinsipper for forebyggende barnevernarbeidet i Ski 

kommune, herunder:  

- Samarbeid med foreldre. 

- Tidlig registrering av behov – rett hjelp til rett tid. 

- Tiltakskjedeperspektiv – finne løsninger på lavest mulig tiltaksnivå. 

- Kommunens barnevern er et felles, helhetlig kommunalt arbeid. 

 

Følgende revisjonskriterium utledes:  

 

 Det bør være utarbeidet retningslinjer for å ivareta sentrale mål i barnevernloven, 

serviceerklæringen og prinsipper fastsatt i Ski kommunes egne planer for 

forebyggende barnevernsvirksomhet.  

 

5.2 Faktabeskrivelse 

Ski kommune har utarbeidet administrativ retningslinje AR-3/1.9 ”Samarbeid rundt barn og 

ungdom -0,9 mnd til 23 år som viser en bekymringsfull utvikling”.  Det står i retningslinjen at 

den skal brukes når ansatte har bekymring for barns eller ungdoms utvikling.  

I følge kommunens egne saksdokumenter oppfattes retningslinjen AR-3/1.9 som 

banebrytende der arbeidet har vært presentert på fagmøter og konferanser utenfor 

kommunen.
3
 Barnevernleder peker på at alle kommunalt ansatte som arbeider med barn og 

unge har et ansvar for å gjøre noe med bekymringer for barn, men at dette ikke alltid skjer.
4
 

Den administrative retningslinjen skal være et verktøy for å skape et handlende barnevern.
 5

  

Det er arbeidsgruppen i SLT, SLT-au
6
som har utarbeidet retningslinjen. Den ble godkjent av 

kvalitetsutvalget
7
 1. juni 2006 og har vært revidert to ganger etter dette. Det er også nylig 

utarbeidet en veileder til retningslinjen. Veilederen ble godkjent av kvalitetsutvalget 10. 

desember 2008.  

Målgruppen for den administrative retningslinjen AR-3/1.9 er barn under 

svangerskapsomsorg og opp til 23 år. Retningslinjen skal i følge SLT-koordinator brukes ved 

den første subjektive uro. Dette er også presisert i den nylig godkjente veilederen til 

retningslinjen. Her gis også innspill til hva som kan være en bekymring, der det presiseres at 

listen ikke er uttømmende.  

Når det gjelder selve gjennomføringen av samarbeidet, står det i retningslinjen at:  

                                                 
3
 Sak 29/07 i formannskapet 13.06.07  

4
 Bladet ”Barnehagefolk nr 1 2007” 

5
 Bladet ” Ski kommune - beste oppvekstkommune i 2005” 

6
 SLT-au er rådmannens tverrfaglige gruppe for koordinering av tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge og 

deres familier. 
7
 Kvalitetsutvalget er rådmannsgruppen 
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- Når den kommunale virksomhet eller politiet har bekymring for barn/ungdom skal det 

umiddelbart tas kontakt med foresatte eller med ungdommen dersom ungdommen er over 

18 år.  

- Det skal avklares med foresatte eller ungdom over 18 år om innkalling til 

samarbeidsmøte. Innkallende instans har ansvar for å fylle ut samtykkeskjema. 

Samtykkeskjema er vedlagt retningslinjen.  

- Ansatte og foresatte eller ungdommen over 18 år planlegger samarbeidsmøtet og det 

sendes innkalling. Til samarbeidsmøtet kan aktuelle offentlige instanser og viktige 

personer i nettverket inviteres. 

- Innkallingen til samarbeidsmøtet skjer skriftlig. Kopi av utfylt samtykkeskjema legges 

ved innkallingen. 

- Ved behov kan den ansatte drøfte bekymringen anonymt med aktuelle hjelpeinstanser.  

Når det gjelder gjennomføringen av selve samarbeidsmøtet, framgår det av retningslinjen at 

innkalling skal sendes innen to uker etter at det er enighet om behov for et slikt møte. Det skal 

avholdes et oppfølgingsmøte senest 8 uker etter at det første samarbeidsmøtet er gjennomført. 

Det skal velges en kommunal kontaktperson for foresatte eller ungdommer over 18 år. Referat 

skal skrives. Kommunale instanser har i følge retningslinjen møteplikt.  

Hvis bekymringen omfatter bruk av stoff hos barnet/ungdommen, kan kontrakt om frivillig 

urinprøve inngås.  

 

5.3 Vurderinger 

 

Et viktig formål i Lov om barneverntjenester er å sikre at barn og unge som lever under 

forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

Dette formålet er tatt inn i Ski kommunes serviceerklæring for barneverntjenesten. I Ski 

kommunes planer og fastsatte prinsipper for forebyggende barnevernsarbeid er formålet i 

barnevernloven og serviceerklæringen operasjonalisert gjennom å tydeliggjøre at det skal 

fokuseres på samarbeid med foreldre og at rett hjelp gis til rett tid. Det skal videre tilstrebes å 

finne løsninger på lavest mulig tiltaksnivå og det presiseres at kommunens barnevern er et 

felles helhetlig arbeid. Disse prinsippene tydeliggjør en retning for kommunens forebyggende 

barnevernsarbeid som faller innenfor lovens intensjoner.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at kommunens administrative retningslinje AR-3/1.9 har 

viktige elementer i seg for å være et godt egnet verktøy for ansatte til å etterleve 

barnevernlovens formålsparagraf, samt kommunens egne planer og prinsipper for 

forebyggende barnevern. Retningslinjen i seg selv tydeliggjør at ansatte i kommunen har et 

ansvar for å forebygge en videre uheldig utvikling for et barn eller en ungdom. Retningslinjen 

gir føringer for å samarbeide med foreldre og eventuelle andre i hjelpeapparatet om å finne 

løsninger på lavest mulig tiltaksnivå. Etter revisjonens vurdering synes retningslinje AR-3/1.9 

å være et godt egnet verktøy for å oppfylle sentrale intensjoner for forebyggende barnevern i 

Lov om barneverntjenester.  
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6 Hvordan følges retningslinje AR-3/1.9 opp blant 
kommunale virksomheter? 

6.1 Revisjonskriterier  

 

For å belyse problemstillingen, er det interessant å kartlegge hvor god kjennskap de ansatte 

har til den administrative retningslinjen. For at de ansatte i virksomhetene skal ha bevissthet 

omkring retningslinjen, er det dessuten viktig at det er gjennomført tiltak som sikrer 

implementering av retningslinjen. Dersom retningslinjen skal holdes levende, er det også 

viktig at ansvaret for å implementere den er tydelig plassert og at den er gjort tilgjengelig for 

de som skal bruke den.  

 

Revisjonen har lagt følgende kriterier til grunn: 

 

 De ansatte i virksomhetene bør ha god kjennskap til retningslinjen. 

 Ansvaret for å implementere retningslinjen bør være tydelig plassert. 

 Det bør være gjennomført tiltak som sikrer at retningslinjen er gjort kjent hos ansatte i 

virksomhetene. 

 Retningslinjen bør brukes når ansatte har en bekymring for et barns eller ungdoms 

utvikling. 

 Retningslinjen bør være lett tilgjengelig for ansatte i virksomhetene. 

 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

 

6.2.1. Ansattes kjennskap til retningslinjen 

 

For å undersøke hvor godt ansatte innenfor skoler, barnehager og helsestasjoner kjenner til 

den administrative retningslinjen, stilte revisjonen følgende spørsmål:  

 

”Hvor godt mener du at du kjenner til den administrative retningslinjen AR-3/1.9 ?”  

 

Svarfordelingen framgår av tabellen nedenfor:  

 
Tabell 1:Respondentenes kjennskap til retningslinjen  

  Skole  Barnehage Helsestasjon  Samlet 

Svært godt 1 3 3 7 

Godt 4 5 2 11 

Mindre godt/ kjenner 

ikke til retningslinjen 

 1  1 

N 5 9 5 19 

 

Undersøkelsen viser at 18 av 19 respondenter mener at de kjenner retningslinjen godt eller 

svært godt.  

 

Flere av virksomhetslederne innen barnehagene viser til at fagdagen 2. desember 2008 bidro 

til økt kunnskap om retningslinjen. Det var barnehageseksjonen som arrangerte seminaret. 

Det ble opplyst på seminaret at 70 ansatte i Ski kommune deltok. De som ble invitert var 
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ansatte fra helsestasjonene, PPT, SPT, styrere og fagledere i barnehagene. På fagseminaret ble 

både retningslinjen og den tilhørende veilederen behørig presentert. Det ble presisert at 

retningslinjen var et verktøy for å brukes ved en bekymring, også når bekymringen var på et 

tidlig stadium.  Revisjonen deltok på deler av dette seminaret.  

 

Revisjonen spurte også om hvor godt respondentene mener at øvrige ansatte i virksomhetene 

kjenner til retningslinjen, jf tabell 2:  

 
 Tabell 2: Respondentenes oppfatning av ansattes kjennskap til retningslinjen 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Svært godt 0 0 2 2 

Godt 3 7 3 13 

Mindre godt/ kjenner 

ikke til retningslinjen 

2 2 0 4 

N 5 9 5 19 

 

Undersøkelsen viser at 15 av 19 respondenter mener at øvrige ansatte innenfor 

virksomhetsområdet kjenner godt eller svært godt til retningslinjen.  

 

- Innenfor helsestasjonene mener samtlige respondenter at øvrige ansatte i helsestasjonene 

kjenner godt eller svært godt til retningslinjen.  

 

- Innen skolesektoren antar 3 av 5 intervjuede at øvrige ansatte innen skolesektoren kjenner 

godt til retningslinjen, mens de resterende 2 mener at ansatte kjenner mindre godt/ikke 

kjenner til retningslinjen 

 

- Innen barnehagesektoren antar 7 av 9 intervjuede at øvrige ansatte innen 

barnehagesektoren kjenner godt til retningslinjen, mens 2 mener at ansatte kjenner mindre 

godt/ikke kjenner til retningslinjen 

 

6.2.2. Plassering av ansvar for å implementere retningslinjen 

 

Det framgår både av retningslinjen og den tilhørende veilederen at det er virksomhetsleder 

som skal implementere retningslinjen i virksomhetene.  

 

Samtidig viser dokumentanalysen at SLT-au skal bidra i implementeringen gjennom å delta 

på møter i virksomhetene som arbeider med barn og ungdom.
8
 Det ble nedsatt en 

”rådgivningsgruppe for implementering av retningslinje AR-3/1.9”.
9
 I rådgivningsgruppen 

sitter representanter fra hhv Ski politistasjon, utekontakt, en ungdomsskole i Ski, barnevernet 

og psykiatrisk sykepleier i avdeling for forebyggende helsearbeid. De ulike representantene 

skal informere om retningslinjen i virksomhetene.  

  

I et referat fra rådgivningsgruppen 1. september 2006 står at det er utfordrende å få 

informasjonen ut til virksomhetene om at dette er forpliktende arbeidsmåte. Medlemmene i 

gruppen oppfordres til å bistå i implementeringen av retningslinjen i sine respektive 

                                                 
8
 informasjonsskriv av 7. juni 2006 fra SLT til virksomhetsledere 

9
 jf e-post fra SLT-koordinator 19. juni 2006 til medlemmer av rådgivningsgruppen 
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virksomheter, jf et møtereferat fra SLT-møte 8. september 2006. Det fremheves i referatet at 

dette er særdeles viktig for å få retningslinjen til å fungere.  

 

Problemene i implementeringsarbeidet er også rapportert i årsmeldingene for SLT i 2006 og 

2007. I meldingen for 2006 står bl.a at retningslinjen er tatt i bruk, men at det vil ta noe tid før 

hele organisasjonen får et eierforhold til den og den blir et godt arbeidsredskap.  I 2007 

rapporteres bl.a at det fortsatt arbeides med å implementere retningslinjen. Det pekes på at 

fagmiljøer tenker ulikt og at dette vanskeliggjør implementeringen.  

 

Revisjonen har i intervjuet med virksomhetsledere og representanter innen helsestasjonene 

spurt hvilken instans de mener har et særskilt ansvar for å implementere retningslinjen blant 

ansatte i virksomheten, jf tabellen nedenfor:  

 
Tabell 3: Hvem har ansvar for å implementere retningslinjen? 

Nivå Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Rådmann/komm.sjef 0 0 0 0 

Virksomhetsleder 3 7 4 14 

Fagleder, avd.leder 0 0 1 1 

Andre 0 0 0 0 

N
10

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at 14 av 15 respondenter mener at virksomhetsleder har et særskilt 

ansvar for å implementere retningslinjen. 

 

- Samtlige intervjuede innen barnehage- og skolesektoren mener at det er 

virksomhetslederne som har hovedansvaret for å implementere retningslinjen i 

virksomhetene. Flere viser til at selv om virksomhetsleder har et særskilt ansvar, så 

påligger det også fagledere å sørge for at retningslinjen gjøres kjent og forstått av øvrige 

ansatte i virksomhetene.  

 

- Innenfor helsestasjonene viser en av respondentene til at avdelingsleder har et særskilt 

ansvar for å implementere retningslinjen. De øvrige, inklusive virksomhetslederen, mener 

det er virksomhetslederen som har et hovedansvar for implementeringen.  

o To av respondentene savner informasjon om retningslinjen og et større 

engasjement fra sin virksomhetsleder i forhold til å implementere 

retningslinjen.  

 

Flere av de intervjuede virksomhetslederne presiserer at kommunalsjef/rådmannsnivået burde 

engasjere seg mer dersom det forventes at retningslinjen skal brukes som et verktøy for å 

handle på en bekymring. En av virksomhetslederne innen barnehagesektoren sier det slik:  

 

”Kommunens øverste ledelse bør engasjere seg i forhold til å motivere og inspirere 

virksomhetsledere til å bruke retningslinjen og implementere den i virksomheten” 

 

Dette utsagnet får støtte fra flere av de andre virksomhetslederne. Det presiseres at det er et 

behov for mer engasjement fra rådmannsnivået slik at det skapes en bedre forståelse av 

hvorfor den administrative retningslinjen er viktig å bruke ved en bekymring.  

                                                 
10

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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Også SLT-koordinator som er sentral i arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen, 

opplyser til revisjonen at gruppen har opplevd det tungt å motivere virksomhetene til å 

implementere retningslinjen når arbeidet ikke er mer støttet opp fra øverste ledelse.  

En annen virksomhetsleder innen skolesektoren sier følgende:  

 

”Det har vært lite klare føringer i forhold til mål og hensikt med AR-3/1.9. Det burde vært 

lagt planer for implementeringen fra nivået over virksomhetsleder.”  

 

En av respondentene innen helsestasjonene peker på at det er viktig at alle samarbeidspartnere 

kjenner til retningslinjen for at den skal fungere hensiktsmessig. Respondenten viser til at det 

har skjedd at andre deltjenester ikke følger opp fordi de ikke kjenner til retningslinjen og det 

forpliktende samarbeidet som ligger i denne. Vedkommende sier det slik: 

 

”Virksomhetsleder har et særskilt ansvar for å implementere retningslinjen i min virksomhet, 

men det forutsetter selvfølgelig at ”de over” har implementert den i andre virksomheter, slik 

som f.eks sosialkontoret.” 

 

Det blir også kommentert fra to av virksomhetslederne at selve retningslinjen er lite i 

øyefallende og at selve tittelen ”Administrativ retningslinje” er med på å skape avstand i 

forhold til ansatte i virksomhetene.  

 

 

6.2.3 Tiltak for å implementere retningslinjen i virksomheten 

 

Revisjonen har spurt hvilke tiltak som er iverksatt for å gjøre retningslinjen kjent blant 

ansatte, jf tabell 4: 

  
Tabell 4: Hvordan er ansatte gjort kjent med retningslinjen (mulighet for flere kryss) 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Interne møter 2 5 5 12 

Kurs 0 2 1 3 

Delt ut  1 6 4 11 

Gjennom praktisk 

arbeid med bekymring 

for et barns eller 

ungdoms utvikling 

3 5 5 13 

Andre måter 0 1 0 1 

N
11

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at retningslinjen hovedsakelig er gjort kjent i virksomhetene gjennom 

følgende tiltak: 

- Retningslinjen er gjort kjent gjennom praktisk arbeid for å følge opp en bekymring for et 

barn eller ungdoms utvikling 

- Retningslinjen har vært presentert i interne møter 

- Retningslinjen er delt ut til ansatte.   

 

 

                                                 
11

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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6.2.4 Bruk av retningslinjen  

 

I den administrative retningslinjen står at den skal brukes ved en bekymring for et barns eller 

ungdoms utvikling. Dette pålegget framgår også i veilederen til retningslinjen, som ble 

godkjent av kvalitetsutvalget 10.desember 2008. Det framgår videre i veilederen at 

retningslinjen skal brukes ved den første subjektive uro. Her presiseres at i denne fasen er 

ikke barnevernet en automatisk samarbeidspart, men barneverntjenesten kan delta dersom 

foresatte ønsker det. Det står videre at ved melding til barneverntjenesten utløst av 

opplysningsplikt etter barnevernloven, skal retningslinjen ikke brukes. Revisjonen er kjent 

med at ikke alle respondentene hadde mottatt veilederen da intervjuene fant sted og at 

innholdet i veilederen på undersøkelsestidspunktet var ukjent.  

 

Revisjonen har spurt om respondentene oppfatter den administrative retningslinjen som 

bindende å bruke eller kun som en anbefaling.  

 
Tabell 5: Oppfatter respondentene retningslinjen som bindende eller som en anbefaling ? 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Som bindende 2 7 2 11 

Som en anbefaling 1 0 3 4 

N
12

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at 11 av 15 respondenter mener at retningslinjen må oppfattes som et 

bindende dokument.  

 

- Dette gjelder samtlige av de intervjuede som representerer barnehagesektoren og 2 av 3 

intervjuede innenfor skolesektoren.  

- De som er intervjuet innenfor helsestasjonene er mest delt i synet om retningslinjen er et 

bindende dokument, eller kun en anbefaling. Her oppfatter 3 av 5 retningslinjen som en 

anbefaling, mens 2 av 5 oppfatter retningslinjen som bindende, hvorav 

virksomhetslederen er en av disse. 

 

På spørsmål om virksomhetene har hatt en bekymring for et barns eller ungdoms utvikling de 

siste to årene bekrefter samtlige respondenter dette. For å få en oppfatning av hvor aktivt 

retningslinjen brukes ved bekymringer, spurte revisjonen følgende:  

 

”I hvilken grad har din virksomhet brukt retningslinjen som verktøy for å handle på en 

bekymring for et barns utvikling de siste to årene? 

 
Tabell 6: Bruk av retningslinjen ved bekymring for et barns eller ungdoms utvikling. 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

I stor grad 0 3 0 3 

I ganske stor grad 2 1 1 4 

I liten grad 1 1 4 6 

Aldri 0 1 0 1 

Vet ikke 0 1 0 1 

N
13

 3 7 5 15 

                                                 
12

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 

 
13

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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Undersøkelsen viser at 7 av 15 respondenter svarer at retningslinjen er brukt i liten grad eller 

aldri ved bekymringer. 

  

- Innenfor helsestasjonen svarer 4 av 5 at retningslinjen brukes i liten grad ved 

bekymringer.  

 

- Når det gjelder barnehagene så viser 4 av 7 respondenter til at retningslinjen brukes i 

ganske stor eller stor grad. 

 

- 2 av 3 virksomhetsledere innen skolesektoren mener at retningslinjen brukes i ganske stor 

grad.  

 

6.2.5 Retningslinjens tilgjengelighet for ansatte i virksomhetene 

 

I følge kvalitetsrådgiveren i Ski kommune er den siste oppdaterte og godkjente versjonen av 

retningslinjen tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. 

 

SLT-koordinator viser til at retningslinjen skal være distribuert til alle virksomhetslederne. 

Enkelte av virksomhetslederne har opplyst til revisjonen at de er usikre på om de har fått 

retningslinjen. Det er heller ikke alltid at virksomhetslederne vet hvor de har arkivert den.  

Flere virksomhetslederne opplever at retningslinjen kunne ha vært gjort mer tilgjengelig for 

dem. Det er også registrert at enkelte er usikre på om de har den siste oppdaterte versjonen. 

  

Det er delte meninger om hvorvidt det er hensiktsmessig at alle i virksomheten kjenner til 

retningslinjen. En virksomhetsleder innen skolesektoren sier det slik:  

 

”Alle trenger kanskje ikke kjenne til retningslinjen så lenge enkelte nøkkelpersoner kjenner til 

den” 

 

Enkelte peker på at det kan være vanskelig å vite hvem av retningslinjene man skal forholde 

seg til ved en bekymring. En av virksomhetslederne innen skolesektoren viser til at 

kommunen har en jobb å gjøre med å samordne rundskriv og retningslinjer så det ikke skapes 

tvil og forvirring om hvilken som skal brukes i virksomhetene når en ansatt har en bekymring. 

Dette utdypes gjennom å vise til at retningslinje AR-3/1.9 innholdsmessig er ganske 

sammenfallende med rutine 07 ”mistanke om elever i omsorgssviktsituasjoner”.   

 

Det er en gjengs oppfatning blant virksomhetsledere innen helsestasjoner, skoler og 

barnehager at dersom kommunen ønsker at retningslinjen skal brukes mer aktivt så forutsetter 

det at den er tilgjengelig for brukerne. Flere undrer seg over at retningslinjen ikke er lagt ut på 

internett eller Ski kommunes intranett, slik at den enkelt kan finnes eller søkes opp.  
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6.3 Vurderinger 

 

Forankring og implementering av retningslinjen  

Når sektorovergripende endringer skal gjennomføres, er det etter revisjonens mening viktig at 

endringen er forankret i ledelsen over virksomhetsledernivået. Slik revisjonen oppfatter det, 

har implementeringsansvaret for retningslinjen vært lagt direkte på virksomhetsledere, uten at 

disse nødvendigvis har hatt et sterkt eierforhold til den. SLT-au har hatt en rolle der de initielt 

skulle bistå i forhold til implementeringen. I følge SLT sine møtereferater er det gjort flere 

forsøk på å informere om retningslinjen i virksomhetene, men de samme referatene tyder på at 

dette har vært en vanskelig og tidkrevende oppgave som fortsatt ikke er i mål, jf også 

årsrapportene fra SLT de to siste årene. SLT har i sin årsmelding for 2007 pekt på at 

fagmiljøer tenker ulikt og at dette vanskeliggjør implementeringen av retningslinjen.  

Retningslinje AR-3/1.9 initierer en ny måte å tenke samarbeid og tidlig intensjon på i det 

forebyggende arbeidet. Det er viktig at retningslinjens gode intensjoner og forpliktelser om å 

samarbeide om en bekymring for et barns eller ungdoms utvikling, er forankret i ledelsen. 

Ikke bare på virksomhetsledernivået, men i ledelsen til alle samarbeidende parter.  

 

Revisjonen mener det videre implementeringsarbeidet bør være mer toppstyrt og skje på en 

systematisk og forpliktende måte med tilstrekkelig kraft og tyngde.  

 

Ansattes kjennskap til retningslinjen 

På tross av at undersøkelsen viser at retningslinjen ikke har vært implementert godt nok i 

virksomhetene, finner revisjonen det positivt at hele 18 av 19 respondenter på 

virksomhetsledernivå, mener at de kjenner retningslinjen godt eller bedre. Ut fra oppfatningen 

om de ansattes kjennskap, kan det derimot se ut som om denne er lavere for ansatte innen 

spesielt skole, men også barnehage. Revisjonen mener derfor at dette er grupper som det 

videre implementeringsarbeidet bør fokusere på. 

 

Tiltak for å gjøre retningslinjen kjent i virksomhetene 

Retningslinjen er i hovedsak gjort kjent ved at den er presentert i interne møter, at den er delt 

ut til ansatte eller gjennom praktisk bruk av den. Revisjonen oppfatter at det kunne vært gjort 

ytterligere aktive tiltak i virksomhetene for å skape større forståelse for de intensjoner som 

ligger til grunn for retningslinjen. Revisjonen ser derfor et poeng i at den videre 

implementeringen fokuserer mer på aktive og styrte tiltak der det gjerne er rom for 

diskusjoner om praktisering, hensiktsmessighet, grensetilfeller etc. Dette vil øke den interne 

kompetansen om retningslinjen. Revisjonen vil som et positivt eksempel vise til fagdagen 

som barnehageseksjonen hadde 2. desember 2008. Revisjonen har fått flere tilbakemeldinger 

fra respondentene innen barnehagevirksomhetene at de opplevde denne fagdagen som nyttig 

for å øke kompetansen innenfor forebyggende barnevernsarbeid generelt og økt forståelse og 

bruk av retningslinje AR-3/1.9 spesielt.  

 

Bruk av retningslinjen 

Retningslinjer er ikke bindende rent juridisk sett, men kan være normativt styrende for det 

arbeidet som gjøres. Når det gjelder retningslinje AR-3/1.9 er det fastsatt at retningslinjen skal 

brukes ved en bekymring for et barns utvikling. Når 4 av 15 respondenter likevel oppfatter at 

retningslinjen er en anbefaling, har føringene om at retningslinjen skal brukes ved en 

bekymring for et barns utvikling tydeligvis ikke kommet godt nok frem. Ut fra de svarene vi 

har fått, ser dette spesielt ut til å gjelde innenfor helsestasjonene. 
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Samtlige respondenter viser til at ansatte i deres virksomheter har hatt bekymring for barns 

eller ungdoms utvikling de to siste årene. Når det gjelder praktisk bruk av retningslinjen, 

fremkommer at et flertall (4 av 5) innenfor helsestasjonene sier den brukes i liten grad ved 

bekymringer.  Samlet er det 7 av 15 som hevder den brukes i liten grad eller aldri. Revisjonen 

mener dette er et for høyt tall, når styringssignalene er at den skal brukes. Tallene viser at 

blant de respondentene som har oppgitt at de kjenner retningslinjen godt eller bedre, er det 

tydeligvis flere som har lest den enn som faktisk bruker den.  

 

Det er interessant å registrere at selv om nesten halvparten sier at retningslinjen brukes i liten 

grad eller aldri, viser de fleste respondentene til handlinger som i stor grad samsvarer med de 

handlingene som i følge retningslinjen skal foretas ved bekymringer, jf tabell 12. Etter 

revisjonens vurdering etterleves derfor innholdet i retningslinjen. Det bør imidlertid 

kartlegges nærmere hva som gjør at ansatte velger ikke å bruke retningslinjen når de er 

bekymret for et barn eller ungdoms utvikling. En nærmere undersøkelse av årsakene kan gi 

viktige innspill til endringer som igjen kan bidra til økt bruk av retningslinjen. Revisjonen ser 

det slik at økt bruk av retningslinjen vil sikre en mer ensartet og systematisk oppfølging av 

bekymringer og dermed redusere uønskede variasjoner i dette arbeidet.  

 

Retningslinjens tilgjengelighet for de ansatte 

Den siste oppdaterte versjon av retningslinjen skal være tilgjengelig i kommunens 

kvalitetssystem. Revisjonen registrerer at respondentene i denne undersøkelsen samlet sett har 

en noe uklar formening om hvor retningslinjen er å finne. Dette er derfor noe som bør 

tydeliggjøres. Revisjonen mener at en sentral plassering på kommunens intranett, ville gjøre 

retningslinjen mer tilgjengelig for brukerne.  

 

Retningslinjen refereres til som ”Administrativ retningslinje AR- 3/1.9”. Flere mener denne 

begrepsbruken er lite forklarende. Revisjonen oppfatter at navnet er valgt ut fra hensynet til en 

overordnet byråkratisk struktur for denne type reguleringer, samt tilhørende systemer for 

avvik og rapportering. For ansatte som skal bruke retningslinjene, kan imidlertid et slikt navn 

skape liten gjenkjennbarhet og entusiasme. Revisjonen vil derfor tro at en navneendring i seg 

selv vil kunne bidra positivt til en bedre forankring hos de som skal praktisere retningslinjen. 



FORVALTNINGSREVISJON  Forebyggende barnevern 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 23 SKI KOMMUNE 

 

 

 

7 Hvordan oppfatter ansvarlige aktører at retningslinjen 
fungerer? 

7.1 Revisjonskriterier 

 

Formålet med retningslinje AR-3/1.9 er å følge opp barn med en bekymringsfull utvikling på 

et tidlig stadium for å snu, hindre eller stoppe en negativ videre utvikling.  

  

Følgende revisjonskriterium utledes:  

 

 Retningslinjen bør oppfattes av ansatte i virksomhetene å være et egnet verktøy for å 

kunne handle på en bekymring på et tidlig stadium. 

 

7.2 Faktabeskrivelse 

 

I en artikkel i bladet ”Barnehagefolk” nr 1/2007 viser barnevernlederen i Ski kommune til at 

den administrative retningslinjen skal bidra til å senke terskelen i forhold til å involvere 

barnevernet uten at det bygger på en konkret bekymring til barnevernet. Barnevernlederen 

melder i artikkelen om at etter 10 samarbeidsmøter basert på retningslinjen, har mer enn 

halvparten av foreldrene konkludert med at de nå ønsker tiltak fra barneverntjenesten. 
14

 

 

Revisjonen har undersøkt blant virksomhetsledere i skoler og barnehager, samt ansatte 

innenfor helsestasjonene, hvordan retningslinjen fungerte den siste gangen den ble brukt for å 

følge opp en bekymring for et barns utvikling, jf tabellen nedenfor. 

 
Tabell 7: Hvordan fungerte retningslinjen som verktøy den siste gangen du brukte retningslinjen for å handle 

på en bekymring for et barns utvikling. 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Svært godt 0 4 0 4 

Godt 3 1 3 7 

Dårlig 0 0 1 1 

Svært dårlig 0 0 0 0 

Vet ikke 0 1 1
15

 2 

ubesvart  1
16

  1 

N
17

 3 7 5 15 

 

Tabellen viser at 12 av 15 respondenter har vurdert retningslinjen. Undersøkelsen viser at 11 

av disse mener at retningslinjen fungerte godt eller svært godt siste gangen den ble brukt for å 

handle på en bekymring for et barn eller en ungdoms utvikling.  

 

- Innen skolesektoren mener samtlige 3 respondenter at den fungerte godt. 

                                                 
14

 Jf s 75 i bladet ”Barnehagefolk” nr 1/2007 
15

 Respondenten kjenner ikke til når den sist ble brukt 
16

 Ikke besvart fordi retningslinjen aldri er blitt brukt ved en bekymring for et barns eller en ungdoms utvikling 
17

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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- Innen barnehagesektoren mener samtlige 5 respondenter som har vurdert retningslinjen, at 

den fungerte godt eller svært godt. 

- Innenfor helsestasjonsområdet mener 3 av 4 respondenter som har vurdert retningslinjen, 

at den fungerte godt, mens 1 viser til at den fungerte dårlig siste gangen den ble brukt. 

Dette begrunnes slik: 

 

”Andre instanser hadde ingenting å tilby uansett. Situasjonen er fortsatt uforandret i hjemmet 

etter ½ år. Hjelpeinstansene blir ikke enige om hvilken lovhjemmel som skal gjelde, og i 

påvente av dette, skjer det ingenting.” 

 

Revisjonen har videre spurt hvor viktig respondentene mener at retningslinjen er som et 

verktøy for å handle på en bekymring for et barn eller ungdoms utvikling i gjeldende 

virksomheter.  

 
Tabell 8: Hvor viktig mener du at retningslinjen er som verktøy for å handle på en bekymring for et barns 

eller en ungdoms utvikling? 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Svært viktig 2 6 2 10 

Ganske viktig 1 1 3 5 

Mindre viktig/ikke 

viktig 

0 0 0 0 

N
18

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at 10 av 15 respondenter mener at retningslinjen er svært viktig, mens 5 

av 15 mener den er ganske viktig som et verktøy for å handle på en bekymring for et barns 

eller en ungdoms utvikling.  

 

- 2 av 3 virksomhetsledere innen skolesektoren viser til at retningslinjen er svært viktig 

- 6 av 7 virksomhetsledere innen barnehagesektoren mener at retningslinjen er svært viktig 

- Innenfor helsestasjonene mener flertallet av respondentene at retningslinjen er ganske 

viktig, mens 2 av 5 mener den er svært viktig.  

 

En virksomhetsleder innen skolesektoren sier det slik: 

 

”Retningslinjen er svært viktig fordi den pålegger alle å møte. Det er et mer forpliktende 

samarbeid nå. Retningslinjen forplikter i forhold til at det skal skje noe med bekymringen. 

Den legger premisser for foresatte eller ungdom over 18 år ved at den har én kontaktperson å 

forholde seg til i det kommunale apparatet.” 

 

En respondent innenfor helsestasjonene mener at retningslinjen må ses på som enda en 

metode som kan brukes ved en bekymring, jf nedenstående sitat: 

 

”Vi samarbeider med mange andre instanser uten at retningslinjen brukes. Retningslinjen er 

særlig aktuell når det er mange samarbeidspartnere inne i bildet, ikke minst fordi den 

forplikter til å møte opp for å samarbeide.”   

 

                                                 
18

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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Flere av virksomhetslederne peker på at retningslinjen er spesielt viktig for nye 

virksomhetsledere uten erfaring og i de vanskelige sakene. Det framheves f.eks at 

retningslinjen bidrar til større grad av ryddighet ovenfor foreldrene og at den er svært viktig i 

et samarbeid med andre deltjenester.   

 

For å få informasjon om retningslinjen faktisk har bidratt til at det er blitt lettere å handle på 

en bekymring for et barn eller en ungdoms utvikling, ba revisjonen intervjuobjektene om å ta 

stilling til følgende påstand: 

 

Hvor enig eller uenig er du i at samarbeidet gjennom retningslinjen har bidratt til at det har 

blitt lettere å handle på en bekymring for et barns eller ungdoms utvikling. 

 
Tabell 9: Har retningslinjen bidratt til at det har blitt lettere å handle på en bekymring for et barns utvikling? 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Helt enig 2 5 0 7 

Delvis enig 1 2 4 7 

Delvis uenig 0 0 0 0 

Helt uenig 0 0 0 0 

Vet ikke 0 0 1 1 

N
19

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at samtlige 14 respondenter som har vurdert påstanden, er delvis enig 

eller helt enig i at retningslinjen har bidratt til at det har blitt lettere å handle på en bekymring 

for et barns eller ungdoms utvikling.  

 

En virksomhetsleder innen skolesektoren mener at retningslinjen har gjort det lettere for 

lærere å ta opp en bekymring for et barns utvikling. Det er blitt lettere å gjennomføre "den 

vanskelig samtalen” med foreldrene. Bruk av retningslinjen gjør det, i følge denne 

virksomhetslederen, også lettere for foreldre å skjønne at barnevernet er til hjelp og støtte for 

dem ved at det jobbes forebyggende.  

 

Virksomhetslederen innenfor helsestasjonene viser til at personalet har høy grad av 

profesjonalitet og stor grad av selvstendighet i eget arbeid. Virksomhetslederen registrerer at 

retningslinjen i liten grad blir brukt ved bekymringer. Siden ansatte innenfor helsestasjonene 

synes å være godt kjent med retningslinjen
20

 antar virksomhetsleder at ansatte har vurdert at 

andre metoder enn bruk av retningslinjen kan være bedre egnet til å følge opp bekymringen.  

    

7.3  Vurderinger 

 

Det generelle bildet er at 11 av 12 respondenter som har vurdert retningslinjen, mener den 

fungerte godt eller svært godt, og bare 1 har svart at den fungerte dårlig siste gangen den ble 

brukt til å følge opp en bekymring. Revisjonen oppfatter dette som en positiv tilbakemelding. 

Når det gjelder hvor viktig retningslinjen oppfattes å være, ser det ut til at den innenfor 

helsestasjonene vurderes som litt mindre viktig enn innenfor de to andre undersøkte 

                                                 
19

 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2. 

 
20

 Dette kommer også fram av tabell 2.  
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virksomhetsområdene. Også på dette området vil det derfor være av interesse å se nærmere på 

bruken av retningslinjen innenfor helsestasjonene. 

 

Den positive tilbakemeldingen styrkes av samtlige av de respondentene som har vurdert 

retningslinjen, mener at den bidrar til at det er blitt lettere å handle på en bekymring. Innenfor 

helsestasjonene er respondentene imidlertid litt mer forbeholdne også på dette spørsmålet. 

Revisjonen viser til at virksomhetsleder for helse antar at ansatte innen helsestasjonsområdet 

kan ha vurdert andre metoder som bedre egnet til å følge opp bekymringer enn bruk av 

retningslinjen.  

 

Undersøkelsen viser etter revisjonens mening at det er større skepsis innenfor helsestasjonene 

til hvordan retningslinjen fungerer, enn i de andre områdene. Revisjonen vil igjen påpeke at 

det er viktig at øverste administrative ledelse engasjerer seg i arbeidet med å implementere 

retningslinje AR-3/1.9 for å sikre tilstrekkelig autoritet og kraft. Undersøkelsen viser at 

praktiseringen i dag kan innebære en risiko for at bekymringen for et barn eller ungdom ikke 

tas tak i fordi det forpliktende ansvaret ikke er tydelig nok i et tverrfaglig samarbeid. For å 

lykkes må alle involverte parter dra i samme retning slik at barnet og familien får hjelp, og 

ikke faller utenfor hjelpeapparatet under påskudd av at saken faller utenfor den enkelte 

instans’ ansvarsområde. Dette er forhold som etter revisjonens vurdering bør følges opp i det 

videre arbeidet med implementering og evaluering av retningslinjen. 
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8 Hvordan er kompetansen til de ansatte for å fange opp 
barn med behov for hjelpetiltak på et tidlig stadium? 

8.1 Revisjonskriterier 

 

For å fange opp barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling er det 

viktig at virksomhetene har et bevisst fokus på å øke kompetansen hos ansatte som jobber 

med barna til daglig. Dette for at de skal vite hvilke tegn og symptomer som kan være til 

stede eller kjenne til risikofaktorene i forhold til barn som lider psykisk eller fysisk overlast. 

 

Kunnskap er ikke statisk og det blir derfor viktig at virksomhetene jevnlig gjennomfører 

kompetansehevende tiltak for at ansatte i større grad skal kunne fange opp utsatte barn.  

 

Følgende revisjonskriterier kan utledes: 

 Det bør gjennomføres kompetansetiltak blant ansatte for å kunne fange opp utsatte barn. 

 Kompetansetiltakene bør gjennomføres jevnlig. 

 

  

8.2 Faktabeskrivelse 

 

Revisjonen har spurt hvilke tiltak som er iverksatt for å vedlikeholde eller øke ansattes 

kompetanse for å bidra til at flere barn får hjelp på et tidligere tidspunkt, jf tabell 9: 

 
Tabell 10: Hvilke tiltak er gjort i din virksomhet  for å vedlikeholde/øke kompetansen for å bidra til at flere 

barn får hjelp på et tidligere tidspunkt (mulighet for flere kryss) 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Interne 

opplæringstiltak 

3 9 4 16 

Eksterne 

opplæringstiltak 

1 4 3 8 

Nettverksgrupper 0 5 2 7 

Andre tiltak 4 0 1 5 

N 5 9 5 19 

 

Undersøkelsen viser at virksomhetene synes å ha et høyt fokus på interne opplæringstiltak, 

men også eksterne tiltak og nettverksgrupper. De fleste respondentene ga en utdyping av 

hvilke tiltak som de oppfattet som mest sentrale. Nedenfor følger en oppsummering av disse: 

(Listen er ikke uttømmende). 

 

Tiltak innenfor barnehage: 

  

• Kompetanseutviklingsplanen 

 

Forebyggende arbeid og økt kunnskap om barnevern er satt opp som et eget satsingsområde i 

barnehagenes felles kompetanseutviklingsplan for alle ansatte. 
21

 

                                                 
21

 Leder av barnehageseksjonen i en artikkel i bladet ”Barnehagefolk” nr 1/2007 
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• Løvetannpermen 

 

Revisjonen har gjennomgått denne permen. Her framgår bl.a at permen skal være en støtte og 

hjelp til ansatte i barnehagen og skal bidra til at ansatte lettere skal fange opp barns behov for 

hjelp og støtte, vite hva de skal se etter, hvor hjelpen finnes og til å handle i samsvar med lov 

og forskrift. Revisjonen har videre funnet at det er utarbeidet en egen handlingsguide i forhold 

til bekymringsarbeid i barnehagen. Handlingsguiden beskriver bl.a konkret hva som skal 

nedtegnes av observasjoner for barn ansatte er bekymret for, aktuelle kjennetegn ansatte kan 

være observante på hos barna og samarbeidet med foresatte i forhold til bekymringen og 

veiledning i forhold til de vanskelige samtalene en bekymring innebærer. Det står også hva 

barnehageansatte kan gjøre i forhold til å drøfte bekymringen anonymt med 

barneverntjenesten. I samme perm ligger ”meldingsskjema for offentlig melder, Ski 

barneverntjeneste”, ”samtykke til innhenting av opplysninger i undersøkelsessak”, ”samtykke 

til innhenting av opplysninger i forbindelse med evaluering av hjelpetiltak”, samt utskrift av 

barnehageloven og barnevernloven.  

 

• Barnevernforum 0-6 år 

 

Ski kommune har etablert et eget barnevernforum, med representanter bl.a fra barnevernet, 

barnehagene, PPT og helsestasjonen. Målet med forumet er å samarbeide bedre for å gi barn 

og familier som trenger det støtte og hjelp så tidlig som mulig.
22

 I en artikkel i bladet 

”Barnehagefolk” nr 1/2007
23

 har barnevernforum opprettet en tverrfaglig opplæringsgruppe 

som kartlegger og gjennomfører de ulike behovene for kompetanseheving for å undersøke hva 

ansatte i kommunen trenger for å ivareta utsatte barn og deres familier på en god måte. I følge 

bladet har oppslutningen vært stor. Det vises til at når ansatte får kunnskap om forebyggende 

arbeid blir de mer bevisst sin rolle i hverdagen og også hva de har behov for å lære mer om.  

 

- Fagdagen 2. desember 2008  

 

Flere av virksomhetslederne innen barnehagesektoren fremhever fagdagen som 

barnehageseksjonen avholdt 2. desember 2008 om forebyggende barnevernsarbeid og tidlig 

innsats. Fagdagen var i følge respondentene veldig oppklarende i forhold til mål og hensikt 

med den administrative retningslinjen. I tillegg viser flere av virksomhetslederne til at det var 

nyttig å bli gjort mer bevisst på å beholde barneperspektivet i bekymringssaker og mulighet til 

å reflektere litt rundt de forsvarsmekanismene man har i saker som er vanskelige å håndtere.   

 

 

Tiltak innenfor skole: 

  

• Diverse pågående prosjekter for å kartlegge og observere barn.  

 

Virksomhetsledere innen skolesektoren trekker fram ulike prosjekter som bidrar til å 

kartlegge elever slik at det blir lettere å se tegn eller symptomer på barn som lider psykisk 

                                                 
22

 Jf. Plan for forebyggende barnevern 
23

 Jf. Side 73 i bladet ”Barnehagefolk” nr 1/2007 
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eller fysisk overlast. Prosjektene ”Tidlig innsats” og ”De utrolige årene”
24

 er fremhevet 

spesielt i denne forbindelse.  

 

 

Tiltak innenfor helsestasjonene: 

 

Virksomhetsleder peker på at ansatte innen helsestasjonene har stor bevissthet rundt det å 

være årvåkne i forhold til barns utvikling, bl.a. gjennom jevnlige helsekontroller og gjennom 

prosjektet ”De utrolige årene”. Det vises også til barselgrupper som forebyggende tiltak, samt 

pågående KID-kurs. 
25

  

 

Generelt er det en oppfatning blant respondentene i alle tre sektorer at terskelen for å ta opp 

en bekymring internt er lav. Det er heller ingen som tror at ansatte går med en bekymring 

lenge uten å handle på bekymringen. Men på tross av dette, uttrykker flere at det er 

urovekkende at ikke enda flere barn fanges opp. Ut fra nasjonale nedslående statistikker om 

økende antall barn som er utsatt for psykisk eller fysisk overlast, stiller flere seg undrende 

over at det ikke fanges opp flere barn eller at det ikke meldes flere bekymringer til 

barnevernet. 

 

For å kartlegge hvilket behov virksomheten har i forhold til å styrke ansattes kompetanse for å 

fange opp utsatte barn, fremmet revisjonen følgende påstand: 

  

Hvor enig eller uenig er du i at det er behov for å styrke ansattes kompetanse for å fange opp 

barn som viser tegn til/risiko for en bekymringsfull utvikling ? 

 

Svarfordelingen framgår av tabellen nedenfor: 

 
Tabell 11: Respondentenes oppfatning av behovet for å styrke ansattes kompetanse for å fange opp utsatte 

barn 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Helt enig 1 9 4 14 

Delvis enig 4 0 1 5 

Delvis uenig 0 0 0 0 

Helt uenig 0 0 0 0 

Vet ikke 0 0 0 0 

N 5 9 5 19 

 

Tabellen viser at det er stor grad av enighet blant de intervjuede om at det er behov for å 

styrke ansatte kompetanse når det gjelder å fange opp utsatte barn.  

 

Enkelte virksomhetsledere innenfor barnehagesektoren har spesielt pekt på behov for å øke 

bevisstheten rundt det å beholde barneperspektivet og ikke slippe dette i prosessen med å 

følge opp bekymringer for barns utvikling. Videre mener flere at det er behov for mer 

kunnskap om forsvarsmekanismene ansatte omgir seg med for å våge å stå i situasjoner som 

er vanskelige i forhold til å følge opp en bekymring for et barns utvikling.  
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 ”De utrolige årene”: foreldreveiledningsprogram i ft barn med atferdsvansker. Ansvar: Virksomhetsleder 

helse- og barneverntjenester i samarbeid med Barnevernsforum 
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 Kurs i depresjonsmestring.  
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En av virksomhetslederne innenfor skole viser til at det kan være behov for å vite mer om 

områder som berører det kulturelle mangfoldet av elever og foresatte som er i skolene. 

Tvangsekteskap og omskjæringsproblematikk ble nevnt spesielt. 

 

 

8.3 Vurderinger 

 

Revisjonen registrerer at det er gjort en rekke positive tiltak for å styrke kompetansen blant 

ansatte i virksomhetene for å bidra til at utsatte barn fanges opp. Samtidig er det påfallende at 

14 av 19 respondenter er helt enige, og de resterende 5 delvis enige i at det er behov for å 

styrke ansattes kompetanse for å fange opp utsatte barn. I dette ligger det derfor en klar 

tilbakemelding om at gjennomførte tiltak ikke vurderes som tilstrekkelig og at kompetanse 

innen feltet må tilføres jevnlig.  

 

Revisjonen vil vise til at flere av respondentene innenfor barnehagesektoren trakk fram 

fagdagen 2. desember som oppklarende i forhold til mål og hensikt med retningslinjen. Det 

ble gitt tid til refleksjoner og diskusjoner rundt sentrale temaer knyttet til det å fange opp 

signaler fra barn som kan være utsatt for psykisk og fysisk overlast. Det registreres at de ulike 

sektorene gjør ulike tiltak for å vedlikeholde og øke kompetansen innenfor forebyggende 

arbeid som igjen kan bidra til å fange opp og hjelpe flere utsatte barn og unge i kommunen. 

Etter revisjonens vurdering bør Ski kommune tilstrebe mer kompetanseoverføring på tvers av 

sektorer slik at samlet kompetanse kan økes for i større grad kunne fange opp og hjelpe utsatte 

barn i Ski kommune. 
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9 Hvilke kontrollrutiner er etablert for å påse at 
retningslinjen etterleves? 

 

9.1 Revisjonskriterier 

Etablering av administrative retningslinjer er ikke tilstrekkelig for å sikre at det arbeides i tråd 

med retningslinjen. Det bør foretas jevnlige evalueringer for å undersøke om retningslinjen 

brukes formålstjenlig og iverksette eventuelle korrektive tiltak om nødvendig.  
 

Følgende revisjonskriterium utledes:  
 

 Det forventes at kommunen har et system for å evaluere om retningslinjen faktisk 

etterleves ute i virksomhetene.   

 

 

9.2 Faktabeskrivelse 

 

Det er gjennomført to evalueringer av retningslinjen. Første gangen var i 2007 og siste gangen 

i 2008. Det er SLT-au som har forestått evalueringene. I 2008 fikk ledere innen barnehage, 

helse- og sosialetat og rektorene tilsendt evalueringsskjema, jf e-post fra SLT-koordinator 29. 

april 2008. I det vedlagte evalueringsskjemaet vises det til at evalueringen i 2007 hadde svært 

lav svarprosent, hvilket gjorde det vanskelig å foreta en reell evaluering. I SLT-au sin 

evaluering for 2008 ble virksomhetene spurt følgende: 

- Har virksomheten brukt retningslinjen? 

- Hvis ja, hvor mange saker? 

- Har virksomheten opplevd spesielle utfordringer i forhold til bruken av retningslinjen? 

- Hvis ja, hvilke? 

 

I e-post av 11. juni 2008 framgår at de fleste av lederne besvarte evalueringen. Det framgår at 

det er en tydelig økning i bruken av retningslinjen og at tilbakemeldingene er positive. 

 

Revisjonen har undersøkt i hvilken grad retningslinjen etterleves i helsestasjonene, 

barnehagene og skolene i Ski kommune.  

 
Tabell 11: I hvilken grad etterleves retningslinjen?. 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

I stor grad 2 4 0 6 

I ganske stor grad 1 2 2 5 

I liten grad 0 0 3 3 

I svært liten 

grad/aldri 

0 0 0 0 

Ubesvart 0 1 0 1 

N
26

 3 7 5 15 
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 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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Undersøkelsen viser at 11 av 14 respondenter som har vurdert spørsmålet, mener at 

retningslinjen etterleves i ganske stor eller stor grad.  

- Innenfor helsestasjonene svarer 3 av 5 representanter at den etterleves i liten grad.  

- Virksomhetsledere innenfor skole og barnehage mener derimot at den etterleves i ganske 

stor eller stor grad.  

 

For å få et klarere inntrykk av om retningslinjen faktisk etterleves, har revisjonen spurt:  

 

”Hvilke handlinger anser du for å være naturlige dersom ansatte i din virksomhet har en 

bekymring for et barns utvikling?” (mulighet for flere kryss).  

 

Svaralternativene representerer skal-oppgavene i retningslinjen. Respondentene er bedt om å 

krysse av for de handlingene de mener er naturlige i en bekymringssak, jf tabell 12:  
 

Tabell 12: Handlinger som oppfattes som vanlige å gjøre ved en bekymring for et barns eller ungdoms 

utvikling. 

 Skole Barnehage Helsestasjon Samlet 

Bekymringen tas opp 

umiddelbart med 

foresatte 

5 9 5 19 

Det innhentes 

samtykke 

5 7 5 17 

Ved behov tas 

kontakt med aktuelle 

deltjenester for 

samarbeid 

5 9 5 19 

Det avholdes 

samarbeidsmøte 

5 9 4 18 

Det utpekes 

kommunal 

kontaktperson 

1 5 1 7 

Det avholdes 

oppfølgingsmøte 

4 9 3 16 

Andre handlinger 0 5 0 5 

N 5 9 5 19 

 

Undersøkelsen viser at samtlige intervjuede mener at det tas kontakt med foresatte kort tid 

etter en bekymring er oppstått. Enkelte opplyser imidlertid at det brukes litt tid til interne 

drøftinger og eventuelle systematiske observasjoner av barnet i forkant.  

 

 Videre mener  

- 19 av 19 av de spurte at det tas kontakt med aktuelle deltjenester ved behov.  

- 18 av 19 at det er vanlig å avholde samarbeidsmøter  

- 17 av 19 at samtykke innhentes når saker skal drøftes 

- 16 av 19 at det normalt avholdes oppfølgingsmøter 

- Mer sjeldent er det at det utpekes kommunal kontaktperson.  

 

Handlingene dokumenteres gjerne gjennom at det skrives referater som legges på barnets 

mappe (skole og barnehage), eller at handlingene journalføres på barnets journal 

(helsestasjonene). 

 

Ski kommune har innført en prosedyre for avviks- og anmerkningshåndtering. ”Avvik” er i 

følge prosedyren brudd på lov eller forskrift. ”Anmerkning” er forhold som initierer et 



FORVALTNINGSREVISJON  Forebyggende barnevern 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 33 SKI KOMMUNE 

 

 

forbedringspotensial i forhold til vedtatte retningslinjer og bestemmelser. Kvalitetsrådgiver 

har opplyst til revisjonen at den enkelte ansatte har ansvar for å melde brudd eller manglende 

overholdelse av regelverk/retningslinjer på fastsatt skjema. Det er videre poengtert at det i 

virksomhetene skal reflekteres rundt avvikene/anmerkningene. Hendelsene skal framgå av en 

egen rapport, tertialrapport.  

 

Ski kommune har i følge kommunalsjef for levekår fått positiv tilbakemelding på prosedyren. 

I regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus  ble det i desember-08 avholdt et kvalitetsseminar 

hvor representant fra Ski kommune var invitert til å forelese om kommunens avvikssystem. 

Kommunalsjefen viser til at det som er spesielt med kommunens system er at det i en og 

samme prosedyre ivaretas både fag- og HMS- avvik/anmerkninger, samt at det stilles krav om 

at det i alle nivåer i organisasjonen skal foretas refleksjoner rundt forbedringsområder. 

Kommunens sentrale arbeidsmiljøutvalg behandler avvik/anmerkningsrapportene for HMS 

hvert tertial. Tilsvarende behandler kommunens sentrale kvalitetsutvalg, bestående av 

rådmannens ledergruppe, alle fagavvik/anmerkninger.  

 

Kvalitetsrådgiveren har til revisjonen opplyst at hun de siste to årene ikke har mottatt 

rapporter over anmerkninger i forhold til manglende overholdelse av retningslinje AR-3/1.9 

verken fra barnehager, skoler eller helsestasjoner. Dette antar hun skyldes at det ikke har 

forekommet manglende overholdelse av retningslinjen verken i 2007 eller 2008.  

 

Barnevernleder viser i en artikkel i bladet ”Barnehagefolk” nr 1/2007 til at den instansen som 

ikke følger den administrative retningslinjen kan få en anmerkning. Den må også beskrive hva 

som skal gjøres for å unngå at brudd gjentar seg.  

 

Revisjonen har spurt virksomhetsledere i skoler og barnehager og representanter fra 

helsestasjonene hvilke rutiner som er etablert for å sikre at den administrative retningslinjen 

AR-3/1.9 overholdes i virksomheten.   

 
Tabell 13: Hvilke kontrollrutiner er etablert i virksomheten for å sikre at retningslinjen overholdes ? 

 Skole Barnehage Helsestasjon samlet 

Prosedyre for avviks- og 

anmerkningshåndtering 

følges 

0 3 1 4 

Andre kontrollrutiner 1 0 1 2 

Har ikke kontrollrutiner 1 3 2 6 

Vet ikke 1 1 1 3 

N
27

 3 7 5 15 

 

Undersøkelsen viser at 

- 6 av 15 av de spurte ikke har kontrollrutiner for å sikre at retningslinjen etterleves.  

- 4 av 15 viser til prosedyrer for avviks- og anmerkningssystem, mens 2 av 15 har andre 

kontrollrutiner for å sikre etterlevelse.  

- 3 av 15 er usikre på om virksomheten har kontrollrutiner for å følge opp retningslinjen.  

 

En virksomhetsleder innen skolesektoren mener det ikke er noen kontrollrutiner, men ser på 

retningslinjen som et naturlig verktøy å bruke når skolen har en bekymring for et barns 
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 Dette spørsmålet fikk respondenter som svarte at de mener ansatte kjenner godt eller svært godt til 

retningslinjen, jf tabell 2 
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utvikling. En annen innen samme sektor peker på at det ligger en kontrollrutine i 

retningslinjen ved at skal-oppgavene gjennomføres. Virksomhetslederen trekker fram 

administrativ retningslinje AR-4/1.9
28

 som en kanal for å evaluere om samarbeidet gjennom 

AR-3/1.9 fungerer godt nok. Det framgår av retningslinjen AR-4/1.9 at den er et verktøy for å 

styrke det tverrfaglig samarbeidet i grunnskolene ved at de relevante faginstanser møtes for å 

forberede neste skoleår når det gjelder felles satsingsområder. Retningslinjen oppfordrer til å 

gjennomføre flere tverrfaglige møter ved behov.  

 

Flere virksomhetsledere innen barnehagesektoren er usikre på hvor riktig det er å skulle bruke 

anmerkningssystemet for å følge opp retningslinjen. Det framgår at det nok trengs en 

bevisstgjøring i forhold til å følge opp at retningslinjen brukes, men ikke at retningslinjen skal 

ligge til grunn for prosedyre for avviks- og anmerkningssystemet. En av virksomhetslederne 

innen barnehagesektoren peker på at det nok ikke er kultur i virksomheten for å bruke 

prosedyre for avvik og anmerkning for å følge opp retningslinjen: 

 

Det virker ikke naturlig å skulle anmerke f.eks andre samarbeidspartnere for et brudd på 

retningslinjen. 

    

En av de spurte innenfor helsestasjonen viser til at de er bedt om å rapportere hvor ofte 

virksomheten bruker retningslinjen. Det blir imidlertid ikke etterlyst informasjon om 

situasjoner der ansatte kunne ha brukt retningslinjen. En annen respondent innen samme 

virksomhet sier det slik:  

 

Jeg kjenner ikke til kontrollrutiner. Hvis avviks- og anmerkningssystemet er ment å brukes, 

må vi ha mer informasjon og føringer om hvordan prosedyren skal brukes i forhold til 

retningslinjen.  

 

Revisjonen har fått opplyst fra kommunalsjef for levekår at det i slutten av november 2008 

ble avholdt et virksomhetsledermøte hvor temaet blant annet var håndtering av avvik- og 

anmerkninger. Hensikten var å informere mer inngående om prosedyren for å sikre at denne 

er godt kjent i alle virksomhetene. Avvikssystemet er en del av internkontrollen. Dette betyr 

at systemet skal bidra til egen forbedring og ikke ha et fokus på mangler og feil i andre 

virksomheter. Det drøftes nå hvordan man skal håndtere/rapportere feil man avdekker hos 

andre, på en slik måte at ikke avvikssystemet blir et system for kritikk av hverandre, mer enn 

et redskap for positiv forbedring innen egen virksomhet.  

 

 

9.3 Vurdering 

 

Revisjonen er positiv til at retningslinjen er evaluert to ganger, i 2007 og 2008. Revisjonen 

støtter også det arbeidet som er gjort for å utarbeide en veileder til retningslinjen, og tror det 

vil være med på å sikre etterlevelsen.  

 

Denne undersøkelsen viser at selv om ikke alle bruker retningslinjen, så viser respondentene 

til handlinger som i stor grad samsvarer med de handlingene som i følge retningslinjen skal 
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 ”Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i grunnskolene i Ski kommune mellom barnverntjenesten, avdeling for 

forebyggende helsearbeid, rehabiliteringsavdelingen, PPT og skole i Ski kommune”. 
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foretas ved bekymringer, jf. tabell 12. Slik sett vurderes at innholdet i retningslinjen 

etterleves. Unntaket fra dette er utpeking av kommunal kontaktperson, som bare 7 av 19 sier 

blir gjort. Det er også grunn til å merke seg at 3 av 5 innenfor helsestasjonen sier at 

retningslinjen etterleves i liten grad. Dette er sammenfallende med andre aspekter ved 

retningslinjen som vi har berørt i forhold til helsestasjonsområdet.  

 

Når det gjelder avviks- og anmerkningshåndtering, har kommunen en forventning om at dette 

gjøres i henhold til fastsatt prosedyre i kommunens kvalitetssystem. Når dette ikke har skjedd, 

blir det offisielle svaret derfor at det ikke har skjedd brudd på retningslinjen som kvalifiserer 

til anmerkning. Revisjonen mener at undersøkelsen godtgjør at dette blir en for enkel slutning. 

Dette støttes bl.a. av at kun 4 av 15 respondenter viser til dette systemet som en kontrollrutine 

i forhold til retningslinjen, mens 6 respondenter faktisk mener at det ikke finnes 

kontrollrutiner. I tillegg er det flere som tviler på at den fastsatte anmerknings- og 

avviksprosedyren er hensiktsmessig i forhold til å følge opp retningslinjen. Revisjonen 

registrerer at det er en viss motstand mot å ta i bruk prosedyren for å markere eventuelle 

brudd på retningslinjen.  

  

Revisjonen mener det er viktig at bruken av retningslinjen overvåkes. Dette vil kunne gi 

innspill til kontinuerlige forbedringer av arbeidet, og gi en sannferdig tilbakemelding til 

ansvarlig nivå i kommunen på hvordan vedtatte styringsmekanismer fungerer. Revisjonen 

mener derfor at kommunen må treffe tiltak i forhold til dette, og enten sørge for at etablert 

prosedyre blir fulgt eller at et nytt og hensiktsmessig overvåkingssystem blir utformet. 

Uansett valg av løsning bør ansatte involveres på en måte som skaper tillit til det systemet 

som velges. 
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10 Konklusjon 
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Ski kommune etterlever regelverket i Lov 

om barneverntjenester, samt mål i serviceerklæringen og kommunens egne retningslinjer 

innenfor forebyggende barnevern.  

 

Når det gjelder forebyggende barnevern er barnevernlovens formålsparagraf § 1-1 sentral. Her 

står at formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og 

unge får trygge oppvekstvilkår 

 

Ski kommune har utarbeidet retningslinje AR-3/1.9. Retningslinjen skal brukes ved samarbeid 

rundt barn og ungdom -0,9 mnd til 23 år som viser en bekymringsfull utvikling. 

Retningslinjen tydeliggjør at ansatte i kommunen har et ansvar for å forebygge en videre 

uheldig utvikling for et barn eller en ungdom. Etter revisjonens vurdering synes retningslinjen 

å være et godt verktøy for å oppfylle sentrale forebyggende intensjoner i barnvernloven i 

forhold til å gi hjelp og omsorg til rett tid.   

 

Implementering av retningslinjen  

Retningslinjen har ikke vært godt nok implementert i virksomhetene. Det viser både 

kommunens egne evalueringer og denne undersøkelsen. Implementeringsarbeidet har vært 

lagt direkte på virksomhetsledere, uten at disse har hatt et sterkt eierforhold til det. Revisjonen 

anbefaler at prosessen blir mer toppstyrt for å sikre god implementering av retningslinjen. 

Retningslinjen er godt kjent blant respondentene som hovedsakelig er virksomhetsledere. 

Respondentene oppfatter at øvrige ansatte ikke kjenner like godt til retningslinjen, og 

kjennskapen synes lavere for ansatte innen skole og til dels også barnehage. Retningslinjen er 

hovedsakelig gjort kjent blant ansatte gjennom å presentere den på interne møter, gjennom 

praktisk arbeid rundt en bekymring og ved at den er delt ut til ansatte.  

 

Bruk av retningslinjen 

På tross av relativt god kjennskap til retningslinjen viser undersøkelsen at den ikke alltid 

brukes for å følge opp bekymringer for et barns eller ungdoms utvikling. Særlig innenfor 

helsestasjonene er den lite brukt.  I det videre implementeringsarbeidet anbefales å kartlegge 

nærmere årsakene til at retningslinjen ikke brukes i større grad. Selv om retningslinjen ikke 

alltid brukes, mener de fleste av respondentene at den er viktig og bidrar til at det er lettere å 

samarbeide om en bekymring for et barns utvikling. De aller fleste oppfatter også at den 

fungerte godt siste gangen den ble brukt for å følge opp en bekymring.  

 

Ansattes kompetanse for å fange opp utsatte barn  

Virksomhetene i Ski gjennomfører flere gode kompetansehevende tiltak for at ansatte skal 

kunne fange opp og følge opp utsatte barn på et tidlig stadium. Samtidig mener respondentene 

at det er behov for ytterligere kompetansetiltak når det gjelder forebyggende barnevern.  

Revisjonen mener at overføring av kompetanse på tvers av virksomhetene i Ski kommune blir 

viktig og at kompetansefremmende tiltak i større grad kan samordnes. 

  

Kontrollrutiner 

Denne undersøkelsen viser at selv om ikke alle bruker retningslinjen, så viser respondentene 

til handlinger som i stor grad samsvarer med de handlingene som i følge retningslinjen skal 

foretas ved bekymringer, jf tabell 12. Etter revisjonens vurdering etterleves derfor innholdet i 
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retningslinjen. Det er imidlertid i liten grad etablert kontrollrutiner i virksomhetene for å påse 

at retningslinjen etterleves.  Prosedyre for avviks- og anmerkningshåndtering brukes sjelden 

og det registreres en viss motstand i forhold til å skulle anmerke brudd. Dersom kommunen 

mener at retningslinjen skal brukes ved bekymringer, så bør retningslinjen overvåkes for å gi 

innspill til forbedringer. Revisjonen anbefaler at kommunen å treffe nødvendige tiltak for 

enten å sørge for at etablert prosedyre følges eller at et nytt hensiktsmessig 

overvåkingssystem utformes.   

 

 

11 Anbefalinger 
 

Retningslinje AR-3/1.9 vurderes å være et godt egnet verktøy for å oppfylle sentrale 

forebyggende intensjoner i barnvernloven i forhold til å gi nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid.  Det er derfor viktig at retningslinjen implementeres i virksomhetene og blir et naturlig 

verktøy å bruke for ansatte som har en bekymring for et barns eller ungdoms utvikling.  

 

Revisjonen anbefaler at: 

 

- Det videre implementeringsarbeidet bør være mer toppstyrt og skje på en systematisk og 

forpliktende måte med tilstrekkelig kraft og tyngde. Det er viktig at retningslinjens gode 

intensjoner og forpliktelser om å samarbeide om en bekymring for et barns eller ungdoms 

utvikling, er forankret i ledelsen og da ikke bare på virksomhetsledernivået, men i 

ledelsen til alle samarbeidende parter. For å lykkes, må alle involverte parter dra i samme 

retning slik at barnet og familien får hjelp, og ikke faller utenfor hjelpeapparatet under 

påskudd av at saken faller utenfor den enkelte instans’ ansvarsområde. 

 

- Årsakene til at retningslinjen ikke brukes oftere ved bekymring bør kartlegges og følges 

opp. Revisjonen vil peke på at økt bruk av retningslinjen vil sikre mer ensartet og 

systematisk oppfølging av bekymringer og dermed redusere uønskede variasjoner i 

arbeidet.   

 

- Retningslinjen gjøres mer tilgjengelig for ansatte i virksomhetene, f.eks ved at den legges 

ut på et egnet sted på kommunens intranett. Det er også verdt å merke seg innspillene fra 

flere av respondentene om at det kan være uheldig at retningslinjen refereres som 

”Administrativ retningslinje AR-3/1.9”. For ansatte som skal bruke retningslinjen, kan 

dette skape liten gjenkjennbarhet og entusiasme og en navneendring bør vurderes.  

 

- Tiltak for å øke ansatte kompetanse for å fange opp utsatte barn bør samordnes bedre for å 

sikre at kompetansen tilflyter flere ansatte.  

 

- Dersom Ski kommune mener at retningslinjen skal brukes, bør det påses at retningslinjen 

etterleves. Dette kan enten skje ved å sørge for at etablert prosedyre for avviks- og 

anmerkninger følges eller at et nytt hensiktsmessig overvåkingssystem utformes  
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12 Rådmannens uttalelse 
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13 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til at rådmannen mener at det er gjort et grundig arbeid i å belyse kvaliteten i 

det forebyggende barnevernet i Ski kommune. Vi ser det som positivt at konklusjonene og 

anbefalingene i rapporten oppfattes å være til stor nytte i det videre arbeidet på dette området. 

 

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

rapporten, og er tilfreds med at det er identifisert tiltak som det skal arbeides videre med. 
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14 Vedlegg 
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