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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sørreisa kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Sørreisa kommune, jf., kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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0 SAMMENDRAG 

 

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Sørreisa kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon på området for saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten, og det 

forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. Kontrollutvalgets formål med 

prosjektet har vært å bidra til at Sørreisa kommune oppfyller de kravene som følger av lov om 

barneverntjenester, at internkontrollen fungerer i henhold til regelverket, og at kommunen har et 

tilfredsstillende system for forebyggende virksomhet innenfor barnevern. 

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

1. Er saksbehandlingen i Sørreisa kommunes barnevern i henhold til regelverket?  

a) Overholdes tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger og 

gjennomføring av undersøkelser iht. regelverket?  

b) Etterleves regelverk om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som har 

vedtak om hjelpetiltak?  

 

2. Er barneverntjenestens internkontroll i henhold til krav i regelverket? 

  

3. Har Sørreisa kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

 

Under problemstilling 1a har revisor konkludert med at barneverntjenesten i Sørreisa 

kommune i all hovedsak har overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger 

i henhold til regelverket. Videre har revisor konkludert med at barneverntjenesten kun til dels 

har overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomføring av undersøkelser i henhold til 

regelverket. 

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Fristen for gjennomgang av meldinger var overskredet i tre av de undersøkte sakene. Fristen for 

gjennomføring av undersøkelser var overskredet i 32 av de undersøkte sakene.  

 

Under problemstilling 1b har revisor vurdert at barneverntjenesten i Sørreisa kommune i tre 

av tolv undersøkte saker ikke har oppfylt kriteriet om å utarbeide tiltaksplan for barn med 

hjelpetiltak. For de undersøkte sakene der det forelå tiltaksplan har revisor gjort følgende 

vurderinger: 

 

• I åtte av ni saker har tjenesten oppfylt kriteriet om at tiltaksplanen skal være 

utarbeidet samtidig med vedtaket. 

• I alle de undersøkte sakene har tjenesten oppfylt kriteriet om at tiltaksplanen skal være 

tidsavgrenset, inneholde en målbeskrivelse, en tiltaksbeskrivelse og en angivelse av 

hvor lenge tiltaket skal vare. 

• I seks av ni undersøkte saker inneholdt tiltaksplanen en klar situasjonsbeskrivelse 

• I alle de undersøkte sakene hadde planen informasjon om hvilken dato den skulle 

evalueres, men det fremgår ikke nærmere informasjon om hvem som skal evaluere, 

hvor og hvordan dette skal gjennomføres. Kriteriet vurderes som delvis oppfylt i alle 

sakene. 
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• I ingen av de undersøkte sakene er det dokumentert at barneverntjenesten har vurdert 

tiltakets tjenlighet. 

• I fem av ni undersøkte saker er det dokumentert at barneverntjenesten holder seg 

oppdatert på barnet og familiens situasjon.  

 

På bakgrunn av ovenstående har revisor konkludert med at barneverntjenesten i Sørreisa 

kommune til dels etterlever regelverket om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som 

har vedtak om hjelpetiltak.  

 

Under problemstilling 2 har revisor konkludert med at barneverntjenestens internkontroll i 

noen grad er i henhold til krav i regelverket.  

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Revisor fant at barneverntjenesten på flere områder hadde et system for internkontroll i tjenesten, 

og at dette i stor utstrekning kunne dokumenteres. Vi fant imidlertid at det ikke hadde vært 

gjennomført allmøte med oppdragstakere på 8-10 år, og at tjenesten således ikke fullt ut har oppfylt 

kravet om å utnytte samlet kunnskap og erfaring. Funn og vurderinger som viste at 

barneverntjenesten i flere tilfeller ikke overholdt lovpålagte tidsfrister til gjennomgang av meldinger 

og gjennomføring av undersøkelser, og at barneverntjenesten i noen tilfeller ikke fulgte opp barn 

med hjelpetiltak i tråd med krav i lovverket. Revisor vurderte at dette indikerer at tjenestens system 

for internkontroll på dette området ikke fungerer tilfredsstillende.   

 

Under problemstilling 3 har revisor konkludert med at Sørreisa kommune i stor grad – men 

ikke fullt og helt – har et system for forebyggede arbeid blant barn og unge i tråd med 

anbefalinger og regelverk på området.  

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Sørreisa kommune har forankret det forebyggende arbeidet blant barn og unge på øverste 

administrative og politiske nivå, og i overordnet planverk. Det er etablert flere former for tverrfaglig 

samarbeid, både mellom barneverntjenesten og andre virksomheter, og andre kommunale 

virksomheter imellom. Våre funn viser imidlertid at barneverntjenesten i liten grad opplever at de 

gis mulighet til å delta i kommunal planlegging i Sørreisa kommune. Våre funn viser også at flere 

av virksomhetene opplever samarbeidet med barneverntjenesten som dårlig, og at ingen 

virksomheter opplevde at barneverntjenesten uoppfordret tok kontakt for å samarbeide om 

forebygging. Vi har vurdert at Sørreisa kommune har oppfylt kravet til tidlig intervensjon, og til å 

ha forebyggende tiltak basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer. Vi har vurdert at Sørreisa 

kommune i noen grad har tar utgangspunkt i barn og unges innspill ved utformingen av 

forebyggende tiltak. Dette begrunnes med våre funn som viser at flere ansatte i barneverntjenesten 

opplever at innspill fra barn og unge i middels, liten og svært liten grad brukes i utformingen av 

forebyggende tiltak. Revisor kan heller ikke finne nærmere informasjon i den dokumentasjonen vi 

har fått oversendt om hvordan kommunen innhenter innspill fra barn og unge i dette arbeidet, og i 

hvilken grad dette skjer. 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner gir vi følgende anbefalinger: 

 

• Kommunen bør iverksette tiltak for å sikre overholdelse av lovpålagte 

saksbehandlingsfrister samt korrekt saksbehandling i saker som gjelder tiltaksplaner for barn 

med hjelpetiltak etter barnevernloven. 
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• Kommunen bør videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i 

barneverntjenesten, for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav i 

lovverket.  

• Kommunen bør fullføre de påbegynte arbeidene samt videreutvikle sitt system for 

forebyggende arbeid blant barn og unge, for å sikre at systemet tilfredsstiller regelverk og 

anbefalinger på området. 
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1 INNLEDNING  

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune vedtok i møte 15.02.2017 under sak 06/17 å bestille et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på området for saksbehandling, internkontroll og forebyggende 

arbeid i barneverntjenesten. Overordnet prosjektskisse ble behandlet og vedtatt i møte 07.06.2017 

under sak 12/17. Kontrollutvalgets formål med prosjektet har vært å bidra til at Sørreisa kommune 

oppfyller de kravene som følger av lov om barneverntjenester, at internkontrollen fungerer i 

henhold til regelverket, og at kommunen har et tilfredsstillende system for forebyggende 

virksomhet innenfor barnevern. Ved at søkelyset rettes mot barnevernet i et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt kan eventuelle feil og svakheter synliggjøres. Dette kan bidra til at 

brukerne får et forsvarlig tilbud, og at barn med behov for hjelp blir ivaretatt på best mulig måte. 

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016-2020, hvor et forvaltningsrevisjonsprosjekt av barneverntjenesten var prioritert 

først.  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

1. Er saksbehandlingen i Sørreisa kommunes barnevern i henhold til regelverket?  

a) Overholdes tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger og gjennomføring av 

undersøkelser iht. regelverket?  

b) Etterleves regelverk om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som har vedtak 

om hjelpetiltak?  

 

2. Er barneverntjenestens internkontroll i henhold til krav i regelverket? 

  

3. Har Sørreisa kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

  

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet utleder vi 

revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

• Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 

• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

• Forskrift av 14. desember 2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester 

• NOU 2000:12 Barnevernet i Norge  

• Rundskriv Q-17/2007 og Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge  

• Rundskriv Q-25/2005 Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres 

familier  

• Q-1104 B Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder  

• Q-1105 Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder  
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2.2.1 Utledning av revisjonskriter for problemstilling 1: Overholdelse av frister  

 

Frist for gjennomgang av meldinger 

Formålet med 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, samt å bidra til at barn og unge 

får trygge oppvekstsvilkår, jf. § 1-1. For å sikre dette er det avgjørende at barneverntjenesten har 

kort behandlingstid i forbindelse med innkomne meldinger. Det følger av barnevernloven § 4-2 at 

barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal gjennomgå innkomne meldinger, og 

konkludere med henleggelse eller iverksettelse av undersøkelser etter lovens § 4-3.  

 

Frist for gjennomføring av undersøkelser  

Dersom meldinger ikke blir henlagt, er det av stor betydning for å sikre ivaretakelse av barnet at det 

blir gjennomført undersøkelser kort tid etter at meldingen blir behandlet. Det følger av 

barnevernloven § 4-3 at dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi 

grunnlag for tiltak etter lovens kapittel 4, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. 

Frister for undersøkelse er inntatt i § 6-9. Etter denne skal en undersøkelse etter § 4-3 gjennomføres 

snarest, og senest innen tre måneder etter at meldingen ble behandlet. I særlige tilfeller kan fristen 

være seks måneder. Undersøkelsestid utover tre måneder i særlige tilfeller skal skje rent unntaksvis. 

Det er sakens karakter som avgjørende for om utvidet undersøkelsesfrist kan legges til grunn. En 

undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er 

besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes 

undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for 

fylkesnemnda i henhold til § 7-11.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi at:   

 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal 

 

• Gjennomgå innkomne meldinger senest innen en uke og henlegge eller iverksette 

undersøkelser  

• Gjennomføre undersøkelser i løpet av tre måneder, eller i særlige tilfeller i løpet av seks 

måneder  

 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1: Tiltaksplaner  

 

Generelt om hjelpetiltak  

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, jf. barnevernloven § 

4-4 annet ledd. Barnevernloven kapittel 4 inneholder bestemmelser om særlige tiltak som 

barneverntjenesten (eventuelt med samtykke fra fylkesnemnda) kan iverksette, med sikte på å bedre 

situasjonen for det enkelte barn. Barnets beste skal være utgangspunktet for vurderingen av hvilke 

tiltak som skal settes i verk, og det presiseres i loven at det skal legges vekt på å gi barn stabil og 

god voksenkontakt.  

 

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende 

bruk av rusmidler, eller på annen måte, kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har 

foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og 

korttidsbehandling, jf. barnevernloven § 4-24 første ledd. Et barn med alvorlige atferdsvansker kan 
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tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 første og annet ledd, også på grunnlag av samtykke 

fra barnet og de som har foreldreansvaret for barnet, jf. barnevernloven § 4-26.  

 

I bestemmelsene ser vi at hjelpetiltak kan gis både i hjemmet og utenfor hjemmet. Tiltak kan være 

begrunnet i forhold ved omsorgssituasjonen i hjemmet eller forhold ved barnet/ungdommen selv. 

Barneverntjenestens avgjørelse om hjelpetiltak regnes som enkeltvedtak, jf. barnevernloven § 6-1 

annet ledd.  

 

Tiltaksplan for barn som har vedtak om hjelpetiltak  

Når barneverntjenesten har satt i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 4-4, 

plikter den å følge opp tiltaket. Barnevernloven § 4-5 som pålegger barneverntjenesten blant annet 

å utarbeide tiltaksplan, lyder: «Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en 

tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med hvordan det går med barnet og 

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

det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.» Også når 

hjelpetiltaket består i midlertidig plassering i institusjon uten eget samtykke eller samtykke fra den 

som har foreldreansvaret, jf. barneverntjenesten § 4-24, skal barneverntjenesten sørge for at det 

utarbeides en tiltaksplan for barnet, jf. barnevernloven § 4-28 første ledd første punktum. 

 

Tiltaksplan er et sentralt verktøy for å følge opp barn og familier med hjelpetiltak. Av 

bestemmelsene forstår vi at barneverntjenesten skal utarbeide tiltaksplanen samtidig som vedtaket 

om hjelpetiltak utarbeides1. Gjennom en evaluering av tiltaksplanen, herunder hjelpetiltakene, vil 

barneverntjenesten kunne dokumentere om målene i tiltaksplanen nås og eventuelt i hvilken grad. 

Et siktemål med systematiske og dokumenterbare evalueringer må være å unngå at barn lever under 

omsorgssvikt fordi man viderefører eller prøver ut stadig nye hjelpetiltak, som ikke i tilstrekkelig 

grad bedrer barnets situasjon2. 

 

Tiltaksplanen er et selvstendig dokument. Et barn kan ha flere tiltak, men bare en tiltaksplan, og alle 

tiltakene skal fremgå av den samme planen. Barnevernloven inneholder ikke bestemmelser om hva 

tiltaksplanen skal inneholde. Barne- og likestillingsdepartementets veileder Tiltaksplaner og 

omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder inneholder struktur for tiltaksplaner og innspill til 

hva som bør vektlegges når strukturen skal fylles med innhold3.  I nedenstående tabell inngår de 

ulike bestemmelsene om hjelpetiltak, årsaker som begrunner hjelpetiltak, hjemmel for tiltaksplan 

etter de ulike bestemmelsene og veilederens angivelse av innhold i tiltaksplaner for ulike 

hjelpetiltak. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jf. ordet «når» i bestemmelsene 
2 Jf. Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) s. 82-83 
3 Jf. veilederen s. 5 
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Tabell 1. Beskrivelse av tiltaksplaner avhengig av type hjelpetiltak 

Typer tiltaksplaner → Tiltaksplaner for 

hjelpetiltak for barn 

som bor hjemme 

Tiltaksplaner for 

plasseringer som 

hjelpetiltak 

Tiltaksplaner for 

plasseringer etter §§ 4-

24 og 4-26 
Om hjelpetiltaket og 

tiltaksplanen ↓ 

Hjemmel for hjelpetiltak Barnevernloven § 4-4 

annet ledd 

Barnevernloven § 4-4 

sjette ledd 

Barnevernloven §§ 4-24 

og 4-26 

Årsaker til hjelpetiltak Forholdene i hjemmet 

eller av andre grunner 

har særlig behov for det 

Forholdene i hjemmet 

eller av andre grunner 

har særlig behov for det, 

og dersom behovene ikke 

kan løses ved andre 

hjelpetiltak 

§ 4-24: Barn har vist 

alvorlige atferdsvansker 

ved alvorlig eller gjentatt 

kriminalitet, ved 

vedvarende misbruk av 

rusmidler eller på annen 

måte, og hvor barnet 

selv/foreldrene ikke 

samtykker til plassering. 

§ 4-26: Barn som har vist 

alvorlige atferdsvansker, 

og hvor barnet/foreldrene 

samtykker 

Mulige hjelpetiltak Ønsket virkning av 

tiltaket skal være 

avgjørende4. 

Plass i fosterhjem, 

institusjon eller omsorgs-

senter for mindreårige 

Plassering i institusjon 

for observasjon, 

undersøkelse og korttids-

behandling  

 

Plassering i behandlings- 

eller opplærings-

institusjon 

Hjemmel for tiltaksplan Barnevernloven § 4-5 Barnevernloven § 4-5 Barnevernloven § 4-28 

Krav til tiltaksplanens 

innhold, jf. veileder 

-Situasjonsbeskrivelse 

-Målbeskrivelse 

-Tiltaksbeskrivelse 

-Tidsperspektiv 

-Evaluering 

-Situasjonsbeskrivelse 

-Mål for plasseringen 

utenfor hjemmet 

-Varighet 

-Plasseringssted 

-Samarbeid og kontakt 

med foreldre/familie, 

plasseringsted og barn 

-Evaluering av 

plasseringen 

-Oppfølging av barnets 

særlige behov 

-    delmål 

-    tiltaksbeskrivelse 

-    tidsperspektiv 

-    evaluering 

-Situasjonsbeskrivelse 

-Mål for plasseringen 

utenfor hjemmet 

-Varighet 

-Plasseringssted 

-Samarbeid og kontakt 

med foreldre/familie 

-Evaluering av 

plasseringen 

-Delmål og tiltak 

-     målbeskrivelse 

-     tiltaksbeskrivelse 

-     tidsperspektiv 

-     evaluering  

 

I den siste raden i tabellen som omhandler krav til tiltaksplanens innhold, ser vi at uavhengig av 

hjemmelen for hjelpetiltaket skal tiltaksplanen inneholde en situasjonsbeskrivelse. Det vil si en 

beskrivelse av barnets situasjon og hvilke behov barnet har på tidspunktet tiltaksarbeidet starter 

eller hvilke behov barnet har som må imøtekommes ved plasseringen. Tiltaksplanene etter § 4-5 og 

§ 4-28 – for plasseringer henholdsvis som hjelpetiltak (bvl. § 4-4 (6)) og som følge av forhold ved 

barnet (bvl. §§ 4-24 og 4-26) – skal redegjøre for mål for plasseringen, varighet, plasseringssted og 

                                                 
4 Barnevernloven § 4-4 listet tidligere opp eksempler på hvilke hjelpetiltak som kunne iverksettes. Opplistingen ble 

fjernet for å rette oppmerksomheten mot hva som er ønsket virkning av et slikt tiltak. Fjerningen av eksempellistingen 

medfører ingen begrensning av hvilke hjelpetiltak som kan benyttes, jf. Prop. 106L (2012-2013)  
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samarbeid med og mellom foreldre, barn og voksne som tar seg av barnet/ungdommen. En 

tiltaksplan skal inneholde målbeskrivelse, og ifølge veilederen er gode målsettinger avgjørende for 

at en tiltaksplan skal være et funksjonelt arbeidsredskap: Målsettingene skal uttrykke hva som er 

hensikten med innsatser og tiltak som skal iverksettes, de begrunner og legitimerer tiltakene og er 

utgangspunktet for oppfølging av evaluering. Målene skal fokusere på barnet, være så konkrete som 

mulig, realistiske og oppnåelige. Tiltaksbeskrivelse vil si en angivelse av hvordan målene skal 

oppnås, og med tidsperspektiv er det i veilederen ment når målene skal oppnås. Evaluering 

innebærer å ta beslutninger om hva som skal skje videre. Dersom utviklingen er tilfredsstillende i 

henhold til målene, vil det være viktig å understøtte de prosesser som allerede er i gang. Dersom 

evalueringen viser at utviklingen går i negativ retning, vil forståelsen av årsaker til manglende 

måloppnåelse være avgjørende for beslutningene som må tas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi at: 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal for barn med hjelpetiltak sørge for 

 

• å utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan 

• å utarbeide tiltaksplanen samtidig med vedtaket om hjelpetiltak 

• at det kun er én tiltaksplan for barnet 

• at tiltaksplanen inneholder 

o situasjonsbeskrivelse  

o målbeskrivelse 

o tiltaksbeskrivelse  

o tidsperspektiv 

o evaluering 

• å følge med hvordan det går med barnet og foreldrene  

• å evaluere tiltaksplanen regelmessig 

 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal for barn med hjelpetiltak etter § 4-4 sjette 

ledd, §§ 4-24 og 4-26 sørge for at planen i tillegg gir opplysninger om 

• mål for plasseringen utenfor hjemmet 

• varighet for plasseringen 

• plasseringssted 

• evaluering 

 

2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2: Internkontroll  

 

Fra 1. januar 2006 ble det i lov om barneverntjenester § 2-1 andre ledd inntatt bestemmelse om at 

kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører sine oppgaver innenfor barnevern 

i tråd med de krav som følger av nevnte regelverk. Bestemmelsen lyder som følger: «Kommunen 

skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt 

i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til 

internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.»  

 

Med hjemmel i denne bestemmelsen, er det gitt Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om 

internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. I forskriften gis nærmere 

bestemmelser om innholdet i interkontrollen og om hvordan internkontrollen skal dokumenteres. 
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Formålet med forskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt 

i lov eller i medhold av lov5. Innholdet i internkontrollen fremgår av § 4: 

 

«Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold 

og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov om 

barneverntjenester. 

 

Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal: 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for barneverntjenesten, 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, 

samt om barneverntjenestens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, 

f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt, og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.» 

 

 

Internkontroll innebærer blant annet at de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at kravene som 

er beskrevet i internkontrollforskrift § 4 annet ledd a-h, blir oppfylt. Av § 5 fremgår det at 

internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 

av barneverntjenestens størrelse, aktivitet og risikoforhold, og videre at dokumentasjonen til enhver 

tid skal være oppdatert og tilgjengelig. 

 

I veilederen Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene utdypes kravene til internkontrollen 

og til dokumentasjonen av den. Her påpekes det at virksomheten selv – ut fra hva som anses 

nødvendig og hensiktsmessig – skal vurdere og avgjøre hvor mye av internkontrollen som skal 

nedfelles skriftlig. Hva som skal dokumenteres, må avgjøres ut fra virksomhetens egne interne 

behov. Dokumentasjon som virkemiddel skal bidra til å sikre at internkontrollen fungerer som 

forutsatt. Det tas i denne rapporten utgangspunkt i veilederens eksempler og anbefalinger som beste 

praksis. Beste praksis er ikke noe kommunene er pålagt å følge, men som kommunen sannsynligvis 

vil ha fordel av å følge. Skriftlige rutiner vil også bidra til å sikre at barneverntjenesten er mindre 

sårbar mht. sykefravær og utskiftning av personell. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 § 1 
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På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at: 

 

• Kommunen skal dokumentere at de har et system for internkontroll i barneverntjenesten 

• Kommunen skal som del av sitt internkontrollsystem; 

• beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver 

og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet er fordelt 

• sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for barnverntjenesten 

• sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, 

samt om barnverntjenestens internkontroll 

• sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

• gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barnverntjenesten 

• skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav 

• utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen 

• foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten 

 

• Internkontrollen skal være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 

 

2.2.4 Utledning av revisjonskriter for problemstilling 3: Forebyggende barnevern 

 

Kommunens overordnede ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge 

Barnevernloven § 3-1 angir at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og at 

den har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Loven angir 

ikke hva som menes med å forebygge, men en vanlig forståelse av begrepet er at det dreier seg om 

å skape gode og trygge lokalsamfunn og innsats som spesielt retter seg mot å begrense, stanse eller 

snu en negativ utvikling. Forebygging handler både om å tilrettelegge for en positiv utvikling uten 

at et konkret problem er identifisert og om å stanse en negativ utvikling som er identifisert eller som 

har utviklet seg. 

 

Det er vanlig å dele forebyggende arbeid inn i tre nivåer, og nyere forskning og metoder skiller 

mellom universell, selektiv og indisert forebygging.6 Generelt forebyggende arbeid kalles ofte 

universell forebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle barn og unge uten at en har identifisert 

individer eller grupper med forhøyet risiko. Læringsmiljø- og antimobbeprogram i skolen er 

eksempler på universell forebygging. Med «selektiv forebygging» menes tiltak rettet mot grupper 

med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene skal motvirke negativ utvikling 

hos barn og unge og/eller deres foreldre. Eksempler på selektiv forebygging er ulike program som 

for eksempel Parent Management Training (PMTO) og De utrolige årene som er programmer for 

barn og unge i risiko for å utvikle atferdsvansker. Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer 

med høy risiko eller klare tegn på problemer. Tiltak rettet mot ungdom med begynnende 

                                                 
6 Rundskriv Q16-2013 pkt. 2 
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rusproblemer eller tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er eksempler 

på indisert forebygging. 

 

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan det forebyggende arbeidet innenfor de tre 

nevnte nivåene skal organiseres. Det finnes imidlertid statlige føringer for hva kommunene bør 

vektlegge i det forebyggende arbeidet. Barne- og likestillingsdepartementet med flere departementer 

redegjør i rundskrivene Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2007) og i det nyeste 

rundskrivet Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013) for grunnleggende forutsetninger 

for forebyggende arbeid og viktige prinsipper i det forebyggende arbeidet. Det er hensiktsmessig å 

bruke føringene fra de nevnte rundskrivene som revisjonskriterier for å vurdere Sørreisa kommunes 

systemer for forebyggende arbeid blant barn og unge, fordi rundskrivene henvender seg til den 

politiske og administrative ledelsen i kommunene og andre i kommunene med ansvar for 

forebyggende arbeid blant barn og unge samt deres samarbeidspartnere på ulike nivå i offentlig og 

frivillig sektor7 

 

Grunnleggende forutsetninger og viktige prinsipper 

Barn og unges medvirkning 

Gjennom brukerinnflytelse fra barn og unge kan vi få kunnskap om hva de selv ønsker og har behov 

for, og på den måten tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø. FNs konvensjon om barnets rettigheter 

artikkel 12 sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og dets synspunkter skal tillegges 

behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Denne retten reflekteres i flere lover som 

omhandler barn og unge, for eksempel barneloven, barnehageloven, opplæringslova og barnevern-

loven. Ungdomsråd eller barnas kommunestyre er eksempler på tilrettelegging for å sikre deltakelse 

og innflytelse8. 

 

Forebygging krever helhetlige planer og tydelig ledelse 

En forutsetning for systematisk arbeid med forebyggende innsats er tydelig ledelse og tydelig 

forankring. Forebyggende innsats vil påvirke hvordan kommunene organiserer og koordinerer 

tjenestetilbudet. Et planarbeid må være helhetlig, forpliktende og forankret i ledelsen og blant alle 

som har et ansvar. Først da er det et godt verktøy9. Med forankring av forebyggende arbeid menes 

blant annet at mål, fremgangsmåte og ansvar er definert10. Aktørene som har vært med på å utvikle 

innholdet, må være enige om innholdet, erkjenne sin rolle og være i stand til å gjøre noe innenfor 

det aktuelle området11. For å unngå at forebyggende innsats blir tilfeldig og fragmentert, er det 

nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den setter varige spor. 

Forebyggende tiltak bør inngå i et program eller en virksomhetsplan. Det er videre viktig at 

kommunene legger opp til en helhetlig strategi. Gjennom mest mulig helhetlig planlegging vil 

tiltakene kunne samordnes og settes inn på flere relevante arenaer samtidig, for eksempel 

helsestasjon, skole og barnehage12. 

 

Tidlig intervensjon/tidlig forebyggende innsats 

Tidlig intervensjon, også omtalt som tidlig forebyggende innsats, blir i rundskrivene Q-16/2007 og 

Q16-2013 trukket frem som sentralt for forebyggende arbeid. En forutsetning for å kunne sette inn 

tiltak så tidlig som mulig og før problemene utvikler seg, er kunnskap om risiko og beskyttelse. Det 

                                                 
7 Rundskriv Q16-2013 pkt. 1 
8 Jf. rundskriv Q-16/2013 
9 Rundskriv Q-16/2013 pkt. 4 
10 http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-samarbeid-et-umulig-arbeid/ 

19.3.2018 
11 Se http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/ 
12 Barne- og familiedept rundskriv Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier s. 8 

http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-samarbeid-et-umulig-arbeid/
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er nødvendig med gode kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker overfor den 

enkelte målgruppe. Tidlig innsats handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, 

med sikte på å utvikle en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling13.  

 

Tiltak basert på kunnskap 

Å kjenne til risiko samt vite hvordan beskytte barn og unge er avgjørende for å kunne oppdage dem 

som er i en vanskelig livssituasjon eller utsettes for overgrep. De voksne må ha kompetanse til å 

observere, forstå og deretter handle på bakgrunn av det de ser. De må ha evne til å analysere 

behovene, ha kunnskap om hva som virker og hvordan man kan nå ut til ulike grupper, samt evne 

til å iverksette tiltak. Hva barn og unge mener er en god oppvekst, er et av de viktigste spørsmålene 

en bør stille14. Det er videre opp til kommunen å velge hvilke metoder den vil benytte i det 

forebyggende arbeidet, men det er sentralt å vite om de tiltak man iverksetter, har ønsket effekt. 

Virkningen eller sannsynligheten for effekt bør derfor undersøkes eller dokumenteres, og det bør 

stimuleres til større bruk av tiltak som dokumenterer effekt15. Det forebyggende arbeidet bør så langt 

som mulig baseres på tilgjengelig kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker ut fra det 

enkelte problemområde og den enkelte målgruppe. Gjennom bruk av kunnskapsbaserte tiltak 

styrkes sannsynligheten for god, effektiv og treffsikker forebygging og behandling. Allerede i 

planleggingsfasen bør det defineres konkrete mål og kriterier for evaluering av innsatsen. Tiltak 

som iverksettes, bør i tillegg til å basere seg på kunnskap sees i sammenheng med lokale behov og 

utfordringer16. Lokale ungdomsundersøkelser og andre kartlegginger av barn og unges situasjon kan 

være gode virkemidler for målretting av den forebyggende innsatsen overfor ulike barne- og 

ungdomsgrupper. I rundskriv Q-25/2005 presenteres noen av tiltakene som etter departementets 

oppfatning peker seg ut som særlig aktuelle: Godt samliv!, program for foreldreveiledning, 

samlivsveiledning til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, Home-Start, Familierådslag, 

De utrolige årene og Parent Management Training (PMT).  

 

Samordning og samarbeid på tvers 

Kommunen har ansvar for gode koordinerte tjenester for barnefamiliene. Godt forebyggende arbeid 

forutsetter samarbeid på tvers av ulike fagområder og forvaltningsnivå. Det er derfor viktig at det 

blir laget rutiner og systemer som gjør det enkelt å samarbeide17.  Det er en klar forbindelse mellom 

det forebyggende arbeidet og samarbeidet med andre sektorer om generell oppgaveløsning og 

planarbeid, jf. barnevernloven § 3-218. Ifølge barnevernloven § 3-2 første ledd skal barnevern-

tjenesten medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. Det fremgår av 

forarbeidene til bestemmelsen at barneverntjenestens ansvar er begrenset til tilfeller der de andre 

tjenestene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. Ifølge 

forarbeidene innebærer bestemmelsen ikke at barneverntjenesten skal overta de andre tjenestenes 

ansvar, men at barneverntjenesten skal bidra til at de andre tjenestene selv gjør det som er 

nødvendig. Videre presiseres det at dersom barneverntjenesten ikke lykkes i sine forsøk, bør den ta 

initiativ til at spørsmålet får en politisk avklaring i kommunen19.  

 

Alle offentlige etater og institusjoner som har med barn og unge å gjøre, er i prinsippet barnevern-

tjenestens samarbeidspartnere. Helt sentrale arenaer for forebygging innenfor kommunen er 

barnehager, skoler, helsestasjoner og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utenfor kommunen 

                                                 
13 Jf. NOU 2009:08 pkt. 8 Tidlig innsats 
14 Rundskriv Q-16/2013 pkt. 4  
15 Jf. rundskriv Q-16/2007 
16 Jf. rundskriv Q-16/2007 
17 Rundskriv Q-16/2014 pkt.4 
18 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) del 4 
19 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) 
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er spesielt politiet en sentral forebyggingsaktør. For blant annet skole, barnehage, PPT og 

skolehelse- og helsestasjonstjenestene fremgår det av relevant lovverk at tjenestene plikter å 

samarbeide med barneverntjenesten. Plikten til samarbeid fremgår også av bestemmelser om 

opplysningsplikt til barneverntjenesten. Ifølge barnevernloven § 6-4 annet ledd skal offentlige 

myndigheter 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, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker 

eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. For personalet 

i barnehage og skole følger denne plikten av henholdsvis barnehageloven § 22 og opplæringslova 

§ 15-3. For helsepersonell følger plikten av helsepersonelloven § 33. Politiet skal drive 

forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet som et ledd i samfunnets samlede innsats for 

å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig20. 

Regelverket angir ikke hvordan samarbeidet skal skje, og det må forutsettes at kommunen etablerer 

rutiner for samarbeid og at disse rutinene følges opp, jf. det statlige tilsyn i barnevernet21. For aktører 

som har roller i det forebyggende arbeidet, er det sentralt at systemer og strukturer synliggjør 

hvordan samarbeidet skal foregå. Et eksempel på en slik struktur er politiråd22. 

 

Det er viktig at arbeidet med barn og unge koordineres eller samordnes og at noen har hovedansvaret 

for en slik koordinering eller samordning23. En slik samordning kan også sies å være nødvendig for 

etterlevelse av det ikke lovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen skal være 

forsvarlig24. 

 

På bakgrunn av statlige føringer om forebyggende arbeid i kommunene, som fremgår av kildene vi 

viste til ovenfor, utleder vi som revisjonskriterier at  

 

Sørreisa kommune bør sørge for å: 

• forankre det forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå  

• forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk 

• etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester 

• koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 

• rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt 

• ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer 

• ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker   

• evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt 

• ta utgangspunkt i barn og unges behov 

 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal: 

• medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer 

• samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene, samt med 

politiet 
 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  

                                                 
20 Jf. Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
21 Jf. NOU 2009:22 pkt. 2.2 Lovforankring og krav om samarbeid 
22 Jf. rundskriv Q-16/2007 
23 Jf. rundskriv Q-16/2007 
24 Jf. Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon25. 

 

For å besvare problemstilling 1 i forvaltningsrevisjonsprosjektet som gjelder barneverntjenestens 

saksbehandling, har vi basert oss på dokumentanalyse. Under datainnsamlingen foretok vi en 

mappegjennomgang i barneverntjenestens lokaler. Vi gjorde et tilfeldig utvalg av 12 mapper til 

undersøkelse, altså to tredjedeler av alle mappene26. Øvrige opplysninger om barneverntjenestens 

oppfølging av barn med tiltaksplaner har revisor innhentet gjennom muntlig dialog med 

barnevernleder og enhetsleder. Videre baserte vi oss på en analyse av tjenestens 

halvårsrapporteringer til Fylkesmannen i Troms, for å kartlegge kommunens saksbehandlingstid 

ved henholdsvis gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser.  

 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen(e). Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller 

disse kravene. Ved å undersøke to tredjedeler av mappene til barn med vedtak om hjelpetiltak fra 

barneverntjenesten i Sørreisa kommune, anser revisor å ha et datamateriale som er relevant og 

tilstrekkelig for å gi tydelige indikasjoner på i hvor stor grad barneverntjenesten følger opp barn 

med hjelpetiltak i tråd med gjeldende regelverk. Vi ser ikke grunn til å anta at den informasjonen vi 

har innhentet i forbindelse med gjennomgang av mapper er beheftet med vesentlige feil. På 

bakgrunn av ovenstående anser vi dataene vi har innhentet i forbindelse med problemstilling 1 – om 

hvorvidt barn med hjelpetiltak følges opp i tråd med regelverket samt hvorvidt barneverntjenesten 

overholder saksbehandlingsfrister – som å være både gyldige og pålitelige. 

 

Revisors undersøkelser under problemstilling 2 som gjelder barneverntjenestens internkontroll er 

hovedsakelig basert på en dokumentanalyse av barneverntjenestens internkontrollmappe. Mappen 

var tilgjengelig i barneverntjenestens lokaler, og revisor fikk i etterkant av oppstartsmøtet innholdet 

i mappen oversendt elektronisk. Supplerende opplysninger om internkontrollsystemet er innhentet 

i oppstartsmøtet med kommunen, og gjennom senere kommunikasjon med enhetsleder og 

barnevernleder. Funn som revisor gjør under de øvrige problemstillingene kan også være med på å 

belyse hvorvidt tjenesten har internkontroll i henhold til regelverket. Revisor kjenner ikke til forhold 

ved datamaterialet som er egnet til å svekke dets gyldighet og pålitelighet.  

 

Revisors undersøkelser under problemstilling 3 som gjelder Sørreisa kommune og 

barneverntjenestens forebyggende arbeid blant barn og unge, er for det første basert på 

dokumentanalyse – primært politisk vedtatte planer og rutiner. I tillegg har vi gjennomført to 

spørreundersøkelser blant henholdsvis barneverntjenestens ansatte og utvalgte ansatte i andre 

relevante virksomheter som det er naturlig å legge til grunn at har et samarbeid med 

barneverntjenesten på dette området. Sistnevnte gruppe består av rektorer på kommunens tre 

grunnskoler, bestyrere i alle kommunens barnehager (fire kommunale og en privat), helsestasjon, 

rus- og psykiatritjenesten, PPT, BUP, NAV og kulturskolen. I de to spørreundersøkelsene stilte vi 

                                                 
25 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
26 Det var 18 barn som på tidspunktet hadde vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten 



KomRev NORD IKS Saksbehandling, internkontroll og forebyggende arbeid i 

barneverntjenesten 

 

Side: 20 

 

 

disse to gruppene ansatte en rekke spørsmål for å kartlegge hvordan samarbeid mellom 

barneverntjenesten og andre relevante kommunale virksomheter oppleves og vurderes. 

Spørreskjemaene ble utformet etter en velutprøvd mal som revisor har lagt til grunn i liknende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i andre kommuner. 

 

Revisor sendte ut spørreundersøkelsen til de seks ansatte i barneverntjenesten 30.10.2017. Da 

undersøkelsen hadde vært tilgjengelig for mottakerne i tre uker hadde alle de ansatte besvart den, 

noe som gir en svarprosent på 100. Revisors spørreundersøkelse til ansatte i andre kommunale 

virksomheter ble sendt ut til totalt femten personer 30.10.2017. Også denne undersøkelsen var åpen 

for besvarelse i tre uker, og med ti besvarelser oppnådde revisjonen en svarprosent på 66. Personene 

som besvarte revisjonens to spørreundersøkelser, omtales heretter som respondenter. Antall og 

prosentandel svar fra de involverte enhetene og virksomhetene er fremstilt i tabell 2 nedenfor. 

 
Tabell 2. Antall respondenter (som andel av antall mottakere av undersøkelsen) fra hver virksomhet/enhet. 

Kommunal enhet/virksomhet Antall svar (andel svar av 

antall spurte) 

Barneverntjenesten 6 (100 %) 

Kommunale grunnskoler 1 (33 %) 

Kommunale barnehager 3 (75 %) 

Private barnehager 1 (100 %) 

Helsestasjon 1 (100 %) 

Rus- og psykiatritjenesten 1 (100 %) 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 2 (100 %) 

BUP 0 (0 %) 

NAV 0 (0 %) 

Kulturskolen 1 (100 %) 

Totalt 16 (76 %) 

 

Vi betrakter resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte i barneverntjenesten i de øvrige angitte 

virksomhetene som et relevant og langt på vei tilstrekkelig datagrunnlag i den forstand at resultatene 

gir viktige indikasjoner på i hvor stor grad Sørreisa kommune har et system for forebyggende arbeid 

blant barn og unge. Det at to av tre kommunale grunnskoler samt en kommunal barnehage unnlot å 

besvare undersøkelsen, begrenser naturligvis datamaterialets tilstrekkelighet noe, all den tid disse 

er blant de nærmeste til å kunne drive forebyggende arbeid i kommunen og i samarbeid med 

barneverntjenesten. Det samme gjelder manglende respons fra BUP og NAV. Når det gjelder 

dataenes pålitelighet eller nøyaktighet, medfører bruken av Questback-programmet at risikoen for 

feil i dataproduksjonen- og registreringen er svært lav. På dette grunnlaget anser vi datamaterialet 

fra de to spørreundersøkelsene som pålitelig.  

 

For å besvare problemstillingen har vi også innhentet noe informasjon gjennom skriftlig 

kommunikasjon med barnevernleder og enhetsleder. Noe informasjon ble også innhentet i 

oppstartsmøtet med kommunen. De som deltok i møtet fra kommunen, fikk tilsendt referatet fra 

møtet og fikk anledning til å kommentere referatet og korrigere de opplysningene som fremgikk av 

det.  

 

I kapittel 6 presenterer og drøfter vi resultatene fra spørreundersøkelsene. På flere av spørsmålene 

måtte respondentene krysse av på ett av flere rangordnede alternativ som vist i tabell 3 nedenfor. 
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Tabell 3: Svaralternativer (ordinalnivå) og deres betydning/fortolkning 

Verdi(tall) Betydning/fortolkning 

1 Svært dårlig/ i svært liten grad 

2 Dårlig/ i liten grad 

3 Verken godt eller dårlig (middels)/ i middels grad 

4 Godt/ i stor grad 

5 Svært godt/ i svært stor grad 

 

På de fleste spørsmålene i spørreundersøkelsene valgte respondentene mellom svaralternativene 

med tilhørende verdier som er oppgitt i tabell 3. De fleste spørsmålene i undersøkelsene var 

formulert som direkte spørsmål tilknyttet de temaene som vi skulle undersøke. Respondentene ble 

her bedt om å angi sitt svar på spørsmålene på en skala fra 1-5, jf. tabell 3. I denne rapporten 

fremstiller vi resultatene fra spørreundersøkelsen hovedsakelig i diagrammer. I hvert diagram 

fremgår spørsmålet som ble stilt, hvor mange respondenter som besvarte det enkelte spørsmål og 

gjennomsnittsskåren for det enkelte spørsmål/alternativ. I spørreundersøkelsen hadde 

respondentene også anledning til å gi utdypende kommenterer til spørsmålene i fritekstfelt. 

Innholdet i fritekstkommentarene presenteres i tilknytning til det enkelte spørsmål/tema. For enkelte 

av spørsmålene vises det ikke til gjennomsnittsskår, men til prosentvis fordeling av respondenter på 

det enkelte svaralternativ. 

 

I presentasjonen og drøftingen i kapittel 6 bruker vi følgende begrep med følgende innhold: 

 

• Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 

• Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

• N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i spørreundersøkelsen 

• Gjennomsnittsskår: Gjennomsnittsverdien av respondentenes svar når spørsmål ble besvart med 

alternativer tilordnet en tallverdi i henhold til skalaen presentert i tabell 3 ovenfor. I 

nedenstående tabell presenteres hvilken fortolkning vi tillegger gjennomsnittsskårene i 

undersøkelsen.  

 
Tabell 4: Gjennomsnittsskårer og deres betydning/fortolkning 

Gjennomsnittsskår Betydning/fortolkning 

1 – 1,50 Svært dårlig/ i svært liten grad 

1,51 – 2,50 Dårlig/ i liten grad 

2,51 – 3,50 Verken godt eller dårlig (middels)/ i middels grad 

3,51 – 4,50 Godt/ i stor grad 

4,51 - 5 Svært godt/ i svært stor grad 

 

Spørreundersøkelsene er gjennomført blant et relativt lite utvalg; det var totalt 6 respondenter i 

spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de ansatte i barnevernet, og det var totalt 10 respondenter 

i spørreundersøkelsen som ble sendt ut til barneverntjenestens samarbeidspartnere. Ved utsendelsen 

av spørreundersøkelsen fikk respondentene informasjon om at de ikke vil være direkte 

identifiserbare i gjengivelsen av resultatene i rapporten. På bakgrunn av at utvalget her er relativt 

lite valgte revisor å gjengi resultatene av spørreundersøkelsene på et relativt overordnet nivå, og vi 

ber leseren være oppmerksom på dette. Det er ikke alle steder vi oppgir hvor mange respondenter 

som i fritekstkommentarer har påpekt et forhold. Det innebærer at når vi skriver «enkelte» 

respondenter så kan dette bety én eller flere respondenter. Når vi skriver «flere» respondenter, så 
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betyr det to eller flere respondenter. Etter revisors oppfatning gir likevel presentasjonen av 

resultatene fra spørreundersøkelsen den sentrale og nødvendige informasjonen. 

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter 

revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensing av prosjektet  

For å besvare problemstillingen som gjelder barneverntjenestens saksbehandlingstid har vi 

undersøkt rapporteringer fra perioden 2015, 2016 og første halvdel av 2017. For å besvare 

problemstillingen som gjelder utarbeiding og bruk av tiltaksplaner, har vi basert oss på et utplukk 

av mapper som inneholdt aktive tiltaksplaner i august 2017, som var det tidspunktet hvor 

mappegjennomgangen fant sted.  
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4 SØRREISA KOMMUNE 

 

 
Utklipp 1: Administrasjonsmodell Sørreisa kommune pr. 18.1.2013 

 

 
Sørreisa kommune er organisert etter formannskapsmodellen, med rådmann Ann Kristin Trondsen 

som øverste administrative leder. Barneverntjenesten hører til under enhet for forebygging, 

oppfølgning og mestring som ledes av enhetsleder Helene Aspevoll. Barneverntjenesten i Sørreisa 

kommune er en del av det interkommunale samarbeidet Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste 

sammen med Dyrøy kommune, hvor Sørreisa er vertskommune. Tjenesten har også et kontor i 

Dyrøy. Kontoret i Dyrøy er som hovedregel bemannet to dager i uken. Per 1.9.2017 har tjenesten 

6,10 årsverk og ledes av barnevernleder Arijana Hadri. Rammen for antall årsverk er i 

utgangspunktet 5,4, men i august 2017 ble det gjort to nye ansettelser for å ta unna stor 

arbeidsmengde og krevende oppgaver i forbindelse med permisjoner og fravær i tjenesten. 

Barneverntjenesten betjener en befolkningsgruppe på ca. 4600 personer. Barneverntjenestens 

hovedoppgave er å - gjennom sitt forebyggende, tiltaks- og omsorgsgivende arbeid - bidra til at barn 

og unge i Sørreisa og Dyrøy kommune får trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten skal sikre at barn og 

unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 

omsorg til rett tid.27 

 

 

 

 

                                                 
27 Internkontrollsystem for barneverntjenesten i Sørreisa og Dyrøy 
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5 SAKSBEHANDLING 

Er saksbehandlingen i Sørreisa kommunes barnevern i henhold til regelverket?  

a) Overholdes tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger og 

gjennomføringer av undersøkelser i henhold til regelverket?  

b) Etterleves regelverk om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som har 

vedtak om hjelpetiltak?   

5.1 Frister for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser 

 
 

Revisors funn 

I oppstartsmøte med barnevernleder og enhetsleder fikk revisor informasjon om at meldinger som 

kommer inn til barneverntjenesten gjennomgås på kontoret i Sørreisa. Dette skjer i postmøter en 

gang per uke. Dersom det kommer inn meldinger en stund før postmøter finner sted, gjennomgås 

de så snart det er kapasitet til det. Barnevernleder anslår at de fleste meldinger kommer fra offentlige 

meldere. 

 

Ved undersøkelse av hvorvidt Sørreisa kommune overholder lovpålagte frister til gjennomgang av 

meldinger og gjennomføring av undersøkelser, har revisor innhentet informasjon fra Sørreisa 

kommunes halvårsrapporteringer til Fylkesmannen i Troms for 2015, 2016 og første halvdel av 

2017. Funnene fra undersøkelsen av rapportene fremgår av nedenstående tabell. 

  
Tabell 5: Funn fra undersøkelse av halvårsrapporteringer til Fylkesmannen 

Tidsperiode Innkomne 

meldinger 

(totalt) 

Fristoversittelser 

på gjennomgang 

av meldinger 

Gjennomførte 

undersøkelser 

(totalt) 

Fristoversittelser 

gjennomføring 

av undersøkelser 

2015, første halvår 27 2 19 9 

2015, siste halvår 15 0 22 4 

2016, første halvår 25 0 9 1 

2016, siste halvår 14 1 21 7 

2017, første halvår 20 0 23 11 
Kilde: Sørreisa kommunes halvårsrapporteringer til Fylkesmannen i Troms for perioden 2015, 2016 samt første halvdel 

2017 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at barneverntjenesten i Sørreisa i perioden fra og med 2015 til og med første 

halvår av 2017 i all hovedsak har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomgå innkomne meldinger 

innen én uke. Etter revisors vurdering har barneverntjenesten i samme periode imidlertid kun til dels 

oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre undersøkelser innen tre måneder fra mottak av melding. 

 

 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal 

 

• Gjennomgå innkomne meldinger senest innen en uke og henlegge eller iverksette 

undersøkelser  

• Gjennomføre undersøkelser i løpet av tre måneder, eller i særlige tilfeller i løpet av seks 

måneder  
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5.2 Tiltaksplaner for barn med enkeltvedtak om hjelpetiltak  

 
 

Revisors funn 

I oppstartsmøte med enhetsleder og barnevernleder fikk revisor informasjon om at 

barneverntjenesten har skriftlige rutiner i sjekkliste for hvordan tiltaksplaner skal utformes. Vi fikk 

informasjon om at alle ansatte har kjennskap til utforming av tiltaksplaner og til når dette skal gjøres. 

Tjenestens representanter opplyste at evaluering av tiltaksplaner skjer kontinuerlig i fellesskap, ved 

at saker drøftes i møter med flere ansatte. Dette styres etter når det er behov for evaluering. I noen 

tilfeller står det i vedtaket når planen skal evalueres. Vi fikk informasjon om at i perioder med stort 

arbeidspress, har det hendt at gjennomgang av meldinger, gjennomføring av undersøkelse samt 

skriving av vedtak har vært prioritert foran skriving av tiltaksplan. Det har derfor hendt at gyldig 

tiltaksplan ikke har vært på plass rettidig. Vi fikk også informasjon om at vedtakene ofte følger 

skoleåret, og det har hendt at videreføring av slike tiltak ikke har blitt dokumentert i vedtaks form 

før etter skolestart. I slike sammenhenger har det imidlertid ofte vært evalueringer og/eller 

avklaringer med tjenestemottaker om at vedtaket skulle videreføres og at dokumentasjon på dette 

ville komme etter hvert. 

 

De videre funn og vurderinger i dette delkapittelet er basert på revisors gjennomgang av mappene 

til 12 av de totalt 18 barna/ungdommene som på revisors undersøkelsestidspunkt hadde 

enkeltvedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Sørreisa kommune.  

 

 

a) I samtlige 12 mapper som revisor undersøkte forelå enkeltvedtak om hjelpetiltak 

 

b) I 8 av de 12 mappene inngikk en gjeldende tiltaksplan knyttet til enkeltvedtaket. Ytterligere 

ett av barna hadde en tiltaksplan som etter dateringen å dømme ikke lenger var gjeldende, 

men der det fremgikk av dokumentasjonen i mappa at barnet fortsatt mottok hjelpetiltak i 

tråd med den utdaterte tiltaksplanen 

 

c) I 8 av de 9 mappene hvor det fantes tiltaksplaner forelå det bare en plan 

 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal for barn med hjelpetiltak sørge for 

 

• å utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan 

• å utarbeide tiltaksplanen samtidig med vedtaket om hjelpetiltak 

• at det kun er én tiltaksplan for barnet 

• at tiltaksplanen inneholder 

o situasjonsbeskrivelse  

o målbeskrivelse 

o tiltaksbeskrivelse  

o tidsperspektiv 

o evaluering 

• å følge med hvordan det går med barnet og foreldrene  

• å evaluere tiltaksplanen regelmessig 
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d) I 6 av 9 mapper var tiltaksplanen utarbeidet samtidig med at enkeltvedtaket ble truffet. To 

planer var ikke datert, men av disse planenes varighet så vi at det var samsvar mellom 

vedtaksdato og oppstart av tiltak. En mappe hadde tiltaksplan som var datert før vedtaksdato 

 

e) Av alle tiltaksplanene fremgikk det et tidsperspektiv for planen 

 

f) Av alle tiltaksplanene fremgikk det en tiltaksbeskrivelse 

 

g) Av alle tiltaksplanene fremgikk det en målbeskrivelse 

 

h) Av alle tiltaksplanene fremgikk det en angivelse av hvor lenge tiltakene skulle vare 

 

i) 6 av 9 tiltaksplaner inneholdt en klar situasjonsbeskrivelse 

 

j) Alle tiltaksplanene inneholdt en dato for når tiltaksplanen skulle evalueres 

  

k) Ingen tiltaksplaner inneholdt en nærmere beskrivelse av hvordan evaluering skulle gjøres, 

hvem som skulle foreta evalueringen eller ta initiativ til den  

 

l) I 4 av 9 mapper viste dokumentasjon at barneverntjenesten holdt seg oppdatert på barnets 

utvikling og forhold rundt barnet og barnets familie. I én mappe lå det dokumentasjon fra en 

ekstern part som foresto bestemte tiltak, men ikke dokumentasjon som viser hvordan 

tjenesten selv holder seg oppdatert på barnets utvikling. Fire tiltaksplaner var av nyere dato 

 

m) Ingen av mappene har dokumentasjon som viser at barneverntjenesten har vurdert tiltakenes 

tjenlighet 

 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av de ovenstående funn er revisors vurdering at barneverntjenesten i Sørreisa kommune 

for tre av de undersøkte sakene ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal utarbeides en 

tiltaksplan for barn med hjelpetiltak.   

 

De øvrige vurderingene i det følgende er tilknyttet de ni mappene hvor det – gjennom barnevernets 

klientmappe – var dokumentasjon for at barneverntjenesten hadde utarbeidet tiltaksplan.  

 

Kriteriet om at tiltaksplanen skal være utarbeidet samtidig med vedtaket er – etter revisors vurdering 

– oppfylt for åtte av de ni undersøkte sakene. To tiltaksplaner var ikke datert, men oppgitt varighet 

var i samsvar med vedtaksdato, og vi vurderer derfor at kriteriet er oppfylt også for disse planene. 

En tiltaksplan var datert før vedtaket var truffet, og vi vurderer at kriteriet ikke er oppfylt i denne 

saken. 

 

Kriteriet om at tiltaksplanen skal være tidsavgrenset vurderes som oppfylt for alle de undersøkte 

sakene. Det samme gjelder for kriteriene om at planen skal inneholde en målbeskrivelse, en 

tiltaksbeskrivelse, og en angivelse av hvor lenge tiltaket skulle vare.  

 

I tre av de ni undersøkte sakene har kommunen ikke oppfylt kriteriet om at tiltaksplanen skal 

inneholde en klar situasjonsbeskrivelse. 
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Alle de undersøkte planene har informasjon om hvilken dato planen skal evalueres, men det fremgår 

ikke nærmere informasjon om hvem som skal evaluere planene, hvor og hvordan dette skal 

gjennomføres, og hvem som skal ta initiativ til det. Revisor vurderer derfor at kravet om at 

tiltaksplanen inneholder evaluering ikke er oppfylt i noen av de undersøkte sakene. 

 

Revisor vurderer at kravet til at barneverntjenesten skal vurdere tiltakets tjenlighet ikke er oppfylt 

for noen av de undersøkte sakene. Videre er revisors vurdering at barneverntjenesten i fire av ni 

undersøkte saker ikke har oppfylt kriteriet om at tjenesten skal holde seg oppdatert på barnets og 

familiens situasjon. Revisor påpeker i denne sammenheng at fire tiltaksplaner var av nyere dato ved 

tidspunktet for undersøkelse, og at det derfor kan ha vært for tidlig å vurdere tiltakets tjenlighet og 

å på eget initiativ skaffe informasjon om utvikling i situasjonen til barnet. 

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon at barneverntjenesten i 

Sørreisa kommune til dels etterlever regelverket om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn 

som har vedtak om hjelpetiltak.  

 

5.3 Samlet konklusjon 

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon for problemstilling 1 a at 

Sørreisa kommune i all hovedsak har overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av 

meldinger i henhold til regelverket. Videre er revisors konklusjon at Sørreisa kommune kun til dels 

har overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomføring av undersøkelser i henhold til regelverket. 

 

For problemstilling 1 b er revisors konklusjon at Sørreisa kommune til dels etterlever regelverk om 

utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som har vedtak om hjelpetiltak. 

 

 

 

 

 

 

  



KomRev NORD IKS Saksbehandling, internkontroll og forebyggende arbeid i 

barneverntjenesten 

 

Side: 28 

 

 

6 INTERNKONTROLL 

 

Er barneverntjenestens internkontroll i henhold til krav i regelverket? 
 

 
 

6.1 Barneverntjenestens system for internkontroll 

 

Revisor fikk i møte med barneverntjenesten i Sørreisa opplysninger om tjenestens system for 

internkontroll. Det ble vist til en perm som barneverntjenesten hadde stående i sine lokaler. 

Enhetsleder og barnevernleder fortalte at permen var oppdatert i 2017, og at alle rutinene da ble 

oppdatert. Revisor fikk tilsendt en kopi av innholdet i permen. Revisor fikk informasjon om at alle 

ansatte i barneverntjenesten må gjennomgå internkontrollsystemet og rutinene. Avdelingsleder har 

årshjul for barneverntjenesten hvor de viktigste datoene med oppgavene som skal gjøres, fremgår. 

Hver høst er det dialogmøte med rådmannen og enhetslederne, der internkontroll er tema. 

 

I det følgende gis en fremstilling av innholdet i barneverntjenestens internkontroll sortert etter de 

ovenfor oppstilte krav i interkontrollforskriften samt vår vurdering av funnene opp mot 

revisjonskriteriene. Avslutningsvis i kapitelet gis det oppsummering og samlet konklusjon. Våre 

funn og vurderinger i kapittel 5 har også relevans for vurderingene av barneverntjenestens 

internkontrollsystem. 

• Kommunen skal dokumentere at de har et system for internkontroll i 

barneverntjenesten 

 

• Kommunen skal, som del av sitt internkontrollsystem; 

 

• beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 

• sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for barnverntjenesten 

• sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, 

samt om barnverntjenestens internkontroll 

• sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

• gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barnverntjenesten 

• skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel 

på oppfyllelse av myndighetskrav 

• utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen 

• foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten 

 

• Internkontrollen skal være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 
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Barneverntjenestens organisering 

 

Revisors funn 

Mappen inneholder en oversikt over organisering av barneverntjenesten. Det fremgår at formålet 

med dokumentet er å sikre at det tydelig kommer fram hvem som har ansvar for oppgaver og 

myndighet på området, samt at tjenestens mål og forbedringsarbeid blir skriftliggjort og kjent i 

avdelingen. Det fremgår tre målsettinger; tjenesten skal overholde tidsfrister for meldinger og 

undersøkelser samt evaluering og oppfølging av hjelpetiltak, sikre at barn under omsorg har tiltak 

som dekker lovens krav til godkjenning, tilsynsbesøk, omsorgsplaner og tilsynsfører, samt å utvikle 

en stabil personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement. For å kontrollere og følge opp 

målsetningene skal det kvartalsvis rapporteres til enhetsleder, som igjen rapporterer til rådmennene. 

Revisor har fått oversendt dokumentasjon som viser at dette er gjort i perioden 2015-2017. Disse 

rapporteringene går også til Fylkesmannen. Vi har også fått tilsendt målekort, hvor det rapporteres 

hvert halvår på målt kvalitet og opplevd kvalitet. Disse viser at tjenestens målsetninger evalueres. 

De ovenstående forhold skal etter dokumentet evalueres en gang i året. Revisor har fått informasjon 

fra enhetsleder om at alle interne rutiner nylig har vært lagt inn i Compilo28, og at de i den 

sammenheng også ble evaluert. Av årshjul for barneverntjenesten i 2017 fremgår det at 

internkontrollpermen ble revidert og evaluert i november. Videre har vi fått informasjon om at 

enheten har revisjon av internkontrollsystemet som tema på avdelingsledermøter. Følgende 

dokumenter er vedlagt i internkontrollpermen: 

 

• Organisasjonsmodell for Sørreisa kommune pr. 18.1.2013 med henvisning til at 

barneverntjenesten ligger under etat for forebygging, oppfølging og mestring 

• Funksjonsbeskrivelser for avdelingsledere, vernepleiere, sykepleiere og andre med treårig 

høyskoleutdanning  

• Årsmelding 2016 

• Skjema som viser score for opplevd kvalitet og målt kvalitet for 2015, 2016 og 2017 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at Sørreisa kommune ved barneverntjenesten har 

oppfylt kriteriet om at internkontrollsystemet skal beskrive hvordan barneverntjenesten er 

organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 

 

Tilgang til lover og forskrifter 

 

Revisors funn 

Mappen inneholder et dokument med beskrivelse av rutiner for å sikre at arbeidstakere har tilgang 

til kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten. Dokumentet 

inneholder en oversikt over lover og forskrifter som tjenesten bruker mest i det daglige arbeidet. 

Følgende rutiner og tiltak er opplistet: Alle saksbehandlerne skal ha tilgang til Lovdata via internett, 

og lovendringer, nye forskrifter, retningslinjer og rundskriv gjøres kjent på postmøter. 

Saksbehandlerne har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter. Det 

fremgår at det er barnevernleder, og eventuelt den som leder har delegert ansvaret til, som har 

ansvaret for at rutinene overholdes. Rutinene følges opp fortløpende ved endringer i lovverk. 

Følgende dokumenter er vedlagt internkontrollpermen: 

 

                                                 
28 Nytt kvalitetssystem for barneverntjenesten 
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• Liste over lover, forskrifter, veiledere og retningslinjer som er aktuelle for 

barneverntjenesten i deres arbeid 

• Barnevernloven 

• Barneloven 

• Adopsjonsloven 

• Forskrift om fosterhjem 

• Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester  

 

Lover og forskrifter som er vedlagt internkontrollpermen er gjort tilgjengelig for alle ansatte i 

barneverntjenestens lokaler. 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Sørreisa kommune ved barneverntjenesten 

har oppfylt kriteriet om å sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder barneverntjenesten. 

 

 

Arbeidstakernes kunnskap og ferdigheter 

 

Revisors funn 

Mappen inneholder et dokument med uttalt formål å sikre at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap 

og ferdigheter innenfor fagområdet, og at alle arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om 

internkontroll. Dokumentet inneholder beskrivelse av lederansvar og medarbeideransvar. Det 

inneholder beskrivelser av rutiner som skal sikre at formålet overholdes: Kartleggingsskjema for 

kompetanse ved nytilsetting, sikring av at behovet for kompetanse fremkommer og at avsluttet 

kurs/opplæring blir registrert gjennom årlig medarbeidersamtale samt ansvar for den enkelte ansatte 

for å innregistrere nyervervet kompetanse når opplæring/kurs avsluttes. Det fremgår av dokumentet 

at kompetansebehovet skal sees i sammenheng med målsetninger som tjenesten har for det 

kommende år. Kompetanseoversikten skal kvalitetssikres en gang i året. Revisor har fått oversendt 

en oversikt over de ansatte i barneverntjenesten sin grunnutdanning, videreutdanning, kompetanse 

på ulike kartleggingsverktøy og metoder. Oversikten viser at barneverntjenesten har ansatte med 

relevant utdanningsbakgrunn og kompetanse29, og med relevante kurs og etterutdanning. Oversikten 

inneholder også informasjon om tverrfaglige samarbeid i kommunen der barneverntjenesten er 

representert. Dokumentet er opprettet 20.11.2017, og sist endret 13.2.2018 før oversendelse til 

revisor. Vi fikk informasjon fra barnevernleder om at internkontrollpermen er tilgjengelig for de 

ansatte i barneverntjenestens lokaler, og at de ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med 

internkontrollsystemet.  

 

Følgende dokumenter er vedlagt internkontrollpermen. 

 

• Skjema for oppsummering av medarbeidersamtale (oppfølgings- og utviklingsplan)  

• Rapport/oversikt over medarbeidersamtaler  

• Mal for invitasjon til medarbeidersamtale  

• Skjema for forberedelse til medarbeidersamtale 

• Sjekkliste for innhold i medarbeidersamtaler 

• Oversikt over årsverk og kompetanse 

 

                                                 
29 Barnevernspedagog, sosionom/sosialarbeider, jurist 
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Sørreisa kommune ved barneverntjenesten 

har oppfylt kriteriet om å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 

innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll. 

 

 

Utnytting av samlet kunnskap og erfaring 

 

Revisors funn 

Internkontrollmappen inneholder et dokument med beskrivelse av rutiner som skal sørge for at 

arbeidstakerne og oppdragstakerne (fosterforeldre, tilsynsførere, støttekontakter m.m) medvirker 

slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes til forbedring av barneverntjenestens arbeid og rutiner. 

Dokumentet inneholder en beskrivelse av ansvarsfordeling mellom partene, samt beskrivelse av 

rutiner og tiltak som skal sikre at formålet oppfylles: Det skal legges til rette for medarbeidernes 

medvirkning i planlegging og prioritering av tiltak og avholdes allmøter med de ulike 

oppdragshavere- og oppdragstakere ved behov. Vi har fått informasjon om at planlegging og 

prioritering av tiltak gjøres ut fra behov og tilgjengelighet, og at ansatte bidrar gjennom 

saksutredninger og på fagmøter som avholdes en gang i uken.  Ukentlige møter med referat og 

interne arbeidsdager skal sikre informasjonsflyt internt i tjenesten. Revisor har fått oversendt 

referater fra fagmøter som er avholdt i 2017 og 2018. Referatene viser at konkrete saker drøftes med 

de ansatte i barneverntjenesten til stede. Videre fremgår det at formålet skal også sikres gjennom 

veiledning- og veiledningsgrupper. Oppdragstakere gis tilbud om veiledning ved behov. Ansatte i 

tjenesten gis tilbud om veiledning internt eller eksternt. Vi har fått informasjon om at ansatte gir 

veiledning til hverandre. I tillegg får de ansatte veiledning fra psykolog én gang per måned. Revisor 

har fått oversendt kontrakt som viser at slik veiledning tilbys.  

 

Tjenesten skal ha allmøter med ulike oppdragstakere ved behov, lage et system for mottatte 

tilbakemeldingsskjema, og registrere tilbakemeldinger som kommer fram i personalmøter. Vi har 

fått informasjon om at tjenesten har hatt faste møter med hver enkelt oppdragstaker, og at det 

foreligger kontraktfestet oppfølging og veiledning av disse. Revisor har ikke fått dokumentasjon 

som viser dette. Allmøte med oppdragstakere har ikke vært gjennomført på 8-10 år. Det er ingen 

vedlegg til dokumentet i internkontrollpermen. 

 

Revisors vurderinger 

Ovenstående funn viser at barneverntjenesten har rutiner for å sikre at medarbeidernes erfaringer og 

kunnskap utnyttes ved gjennomføring av tjenestens oppgaver. Møter med den enkelte oppdragstaker 

bidrar også til å sikre dette. Revisor bemerker at det ikke har vært gjennomført allmøte med 

oppdragstakere på lengre tid. På bakgrunn av ovenstående forhold er vår vurdering likevel at 

Sørreisa kommune ved barneverntjenesten har oppfylt kriteriet om å sørge for at arbeidstakerne og 

oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.  

 

 

Bruk av erfaringer fra barn og foreldre  

 

Revisors funn 

Internkontrollmappen inneholder rutiner som skal sikre at kommunen gjør bruk av erfaringer fra 

barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten og at kommunen innhenter erfaringer fra andre 

samarbeidspartnere. Saksbehandler er ansvarlig for å sende ut aktuelle skjema til rett tid. Leder har 
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ansvar for å ta imot de innkomne skjema. For å sikre at erfaringer fra barn og foreldre utnyttes, skal 

tjenesten gjennomføre brukerundersøkelser, systematisere tilbakemeldinger fra barn og foreldre 

gjennom tilbakemeldingsskjema som skal gjøres tilgjengelig på venterom, møterom og kontorer 

samt systematisere tilbakemeldinger fra oppdragstakere. Vi har fått informasjon om at 

brukerundersøkelse gjennomføres hvert tredje år. Vi har fått oversendt resultat av 

brukerundersøkelsen for 2015 samt de spørsmålene som skal fremgå av brukerundersøkelse som 

gjennomføres i februar 2018. Det er brukerundersøkelser for både barn og unge samt foreldre og 

foresatte. Eksempler på tilbakemeldinger fra barn og foreldre ut over dette har revisor etterlyst, men 

det er ikke blitt tilsendt. Følgende er vedlagt internkontrollpermen: 

 

• Tilbakemeldingsskjema til barneverntjenesten 

 

Ved mappegjennomgangen så vi i flere saker dokumentasjon på at barneverntjenesten avholdt møter 

med barn og foreldre der den enkelte situasjonen ble drøftet, og at barneverntjenesten i samarbeid 

med barnet og foresatte kom frem til hva som var et passende tiltak for barnet i den enkelte 

situasjonen. 

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at barneverntjenesten har rutiner for å innhente systematiserte 

tilbakemeldinger fra de aktuelle barn, unge og foresatte. Revisor har imidlertid ikke fått oversendt 

dokumentasjon eller informasjon om viser hvordan tjenesten benytter informasjonen som innhentes 

i det daglige arbeidet. På bakgrunn av dette er revisors vurdering av barneverntjenesten i noen grad 

har oppfylt kriteriet om å gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten. 

 

 

Kartlegging av risikoområder 

 

Revisors funn 

Internkontrollmappen inneholder beskrivelse av rutiner som skal bidra til at tjenesten skaffer 

oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav, samt å finne aktuelle tiltak for å rette opp og forebygge nye overtredelser av 

barnevernloven. Rutinene innebærer årlig gjennomgang og evaluering av internkontrollen, risiko- 

og sårbarhetsanalyser, avviksrapportering og oppfølging av disse, månedlig gjennomgang av 

nøkkeltall, samt utarbeiding og revidering av rutiner, prosedyrer, maler og skjemaer. Revisor fikk 

informasjon om at tjenesten gjennomgår nøkkeltall omtrent en gang i uken, men at de sjelden tar 

utskrift av gjennomgangen, da det gjøres direkte i tjenestens elektroniske fagprogram. Når det 

likevel tas utskrifter, anses det som interne arbeidsdokumenter som makuleres etter bruk. Det 

fremgår av dokumentet at alle de ansatte har ansvar for å rapportere om merknader og avvik fra 

myndighetskrav i den enkeltes egne saker, og det er leders ansvar å følge opp. Videre fremgår det 

at leder har ansvar for at kartlegging blir gjennomført, primært ved kvartalsvis eller 

halvårsrapporteringer til fylkesmannen. Revisor har fått informasjon om at tjenesten i 2016 arbeidet 

med ROS-analyse, hvor en del tiltak som en følge av dette er blitt iverksatt. Flere tiltak er planlagt 

iverksatt. ROS-analysen for 2016 er oversendt revisor. Det er ikke gjennomført ROS-analyse i 2017, 

men det planlegges gjennomført i 2018.  

 

Følgende er vedlagt i internkontrollpermen: 

 

• Barneverntjenestens myndighetskrav med lovhenvisning 
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• Sjekklister til enheten 

• ROS-analysen 2016 

 

Av HSU-sak Status i barneverntjenesten behandlet av utvalget 4.10.2017, fremgår det detaljert 

informasjon om utfordringer i barneverntjenesten; god kommunikasjon og samhandling internt og 

eksternt, barnevernvaktordning og å levere tjenester uten at det oppstår avvik. Det fremgår også 

hvilke hovedprioriteringer barneverntjenesten har. 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at Sørreisa kommune ved barneverntjenesten har 

overholdt kriteriet om å skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.  

 

 

Kontinuerlig arbeid med nødvendige prosedyrer og rutiner 

 

Revisors funn 

I følge internkontrollforskriften innebærer barnevernets internkontroll at kommunen skal utvikle, 

iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 

tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen. 

Internkontrollmappen til barneverntjenesten i Sørreisa inneholder et dokument som har som uttalt 

formål å sikre at det blir foretatt systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for 

å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. De 

tiltak som fremgår av dokumentet, og som skal bidra til å sikre formålet, er etter revisors syn tiltak 

som er relevante for oppfyllelse av det ovenfor nevnte kriteriet om kontinuerlig arbeid med 

prosedyrer og rutiner. Det oppgis her at rutiner som skal bidra til dette er avviksrapportering, 

innføring av skjema for avviksrapportering samt iverksetting av korrigerende tiltak. Leder har det 

overordnede ansvaret, og medarbeidere har et individuelt ansvar. Leder skal behandle og følge opp 

alle avvik, og ansatte skal melde fra om avvik og fylle ut avviksskjema, levere all relevant 

dokumentasjon i forbindelse med avvik til leder, samt bistå leder med å lukke avvik. 

 

Følgende er vedlagt internkontrollmappen: 

 

• Avviksrapporteringsskjema 

 

I møte med barnevernsleder og enhetsleder fikk revisor informasjon om at den enkelte 

avdelingsleder har orden på sine avvik. Om avvik ikke kan lukkes, sendes de til enhetsleder. HMS-

avvik og avvik overfor bruker meldes på samme måte, med samme skjema, men oppfølgingen kan 

være ulik. Tjenesten påpeker ovenfor revisor at de ikke har hatt tilstrekkelig gode rutiner for 

rapportering av avvik på brukerområdet. Barneverntjenesten har gått til anskaffelse av 

saksbehandlingssystemet Compilo, hvor alle avvik skal føres. Internkontrollsystemet skal også inn 

i Compilo. I en orientering av 16.2.2018 informerte enhetsleder at kommunen på tidspunktet hadde 

innført elektronisk avviksrapportering i Compilo. Det var ikke kommet inn avvik fra 

barneverntjenesten etter at dette ble innført. Revisor har fått oversendt eksempel på et utfylt 

avviksskjema fra før Compilo ble innført. Skjemaet inneholder informasjon om avvik/problem, 

korrigerende tiltak, i tillegg til signatur, dato og tidsfrist for tiltak. 

 

 

 



KomRev NORD IKS Saksbehandling, internkontroll og forebyggende arbeid i 

barneverntjenesten 

 

Side: 34 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående vurderer revisor at Sørreisa kommune i noen grad har oppfylt 

revisjonskriteriet om å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

barnevernlovgivningen. I vurderingen har revisor lagt vekt på informasjonen fra barneverntjenesten 

om at det ikke har vært tilstrekkelige rutiner for å melde avvik, selv om skriftlige rutinebeskrivelser 

synes å foreligge.  

 

 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 

 

Revisors funn 

Når det gjelder kriteriet om systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen, så har vi 

fått informasjon fra barneverntjenesten om at internkontrollsystemet ble revidert og oppdatert i 

2017. Enhetsleder har et årshjul som viser at det hver høst er møte med rådmann og enhetsledere, 

der internkontroll er tema. Revisor ser av årshjul for avdelingsledermøter at internkontroll er tema 

også på disse møtene. Arbeid med rutiner og internkontroll fremgår også av årshjul for 

barneverntjenesten – for eksempel fremgår det av årshjul for 2017 at internkontrollpermen revideres 

og evalueres november 2017.  

 

Revisors vurdering 

Årshjul for ulike enheter og avdelinger viser at evaluering og revidering av internkontrollsystemet 

skal skje jevnlig i Sørreisa kommune. Informasjon vi har fått indikerer at dette er gjort senest i 2017. 

Den aktuelle bestemmelsen i internkontrollforskriften er imidlertid ment å sikre at internkontrollen 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. På bakgrunn av de 

funn og vurderinger som er gjort i kapittel 5 i denne rapporten, synes de ovenstående funn ikke å 

være tilstrekkelig til å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt. Revisors vurdering er derfor 

at Sørreisa kommune ikke har oppfylt dette revisjonskriteriet. En nærmere redegjørelse for hvordan 

funn og vurderinger i kapittel 5 får betydning for vår vurdering av internkontrollsystemet følger i 

kapittel 6.2. 

 
6.2 Oppsummering og samlet konklusjon 

 

Ovenstående funn viser at barneverntjenesten på flere områder har et system for internkontroll, og 

at systemet er tilstrekkelig dokumentert etter krav i internkontrollforskriften. Kravet til at 

internkontrollsystemet skal dokumenteres vurderes dermed som oppfylt. Kravet om at 

internkontrollen skal være oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte vurderes å være oppfylt. En 

forutsetning for en velfungerende internkontroll er imidlertid at dokumenterte rutiner settes ut i 

praksis. Formålet med internkontrollforskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Revisors funn og vurderinger under kapittel 5 

viser at Sørreisa kommune ikke fullt ut oppfyller tjenestens målsettinger og de lovfestede krav om 

å overholde lovpålagte tidsfrister. Dette gjelder særlig frist for gjennomføring av undersøkelser. 

Funn og vurderinger under kapittel 5 viser også at tjenesten kun til dels oppfyller krav til evaluering 

og oppfølging av barn med hjelpetiltak, herunder ved tilfredsstillende bruk av tiltaksplaner. Disse 

funnene indikerer at tjenestens system for internkontroll på dette området ikke fungerer 

tilfredsstillende og som forutsatt, og at rutinene som skal sikre dette ikke i tilstrekkelig grad følges 

opp. Overholdelse av tidsfrister i saksbehandlingen samt oppfølging av barn med vedtak om 

hjelpetiltak må sies å være arbeidsområder av stor viktighet innenfor tjenesten. På bakgrunn av dette 
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er revisors samlede konklusjon at barneverntjenestens internkontroll i noen grad er i henhold til 

krav i regelverket. 
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7 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE 

Har Sørreisa kommune et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med 
anbefalinger og regelverk på området? 

7.1 Politisk, administrativ og planmessig forankring av forebyggende arbeid 

 

 
 

Revisors funn 

Forankring på politisk og administrativt nivå og i overordnet planverk 

 

For å besvare problemstillingen har det vært nødvendig først å undersøke om Sørreisa kommunes 

administrasjon har fremlagt til politisk behandling saker med relevans for temaet forebyggende, 

herunder tverrfaglig, arbeid for barn og unge i kommunen. For dette spørsmålet har revisor funnet 

opplysninger på kommunens hjemmeside, gjennom korrespondanse via e-post med enhetsleder og 

i oppstartsmøte med enhetsleder og barnevernleder.  

 

Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 

«Dette er viktig for Sørreisa!» Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 ble behandlet av 

kommunestyret i møte 8.12.2016 under sak 88/16. Kapittel 7 i planen omhandler barn og unge. Av 

planstrategien fremgår det at barn i tidlig ungdom utvikler seg mer enn i noen periode i livet, og at 

grunnlaget for god folkehelse, videre læring og utvikling legges her. Barn som ikke får god omsorg 

og stimulering i denne perioden av livet, kan få utfordringer senere. Det fremgår videre at 

kommunen derfor, gjennom planlegging og utvikling av sitt samlede tjenestetilbud, må ha barnets 

beste i fokus. Det påpekes at barnehage, skole, helsestasjon og barnevern spiller viktige roller i 

arbeidet med å skape gode og trygge oppvekstmiljø, samt å forebygge vold, overgrep og 

omsorgssvikt. For å sikre å lykkes med dette arbeidet, fremholdes det at man må sikre god kvalitet 

og kompetanse på disse tjenesteområdene.  

 

Planstrategien er ikke en plan i seg selv, men et verktøy for å vurdere kommunens plansystem, 

planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden. Den er dermed retningsgivende for 

kommunens planlegging, og bidrar til å sette fokus på områder som er viktige for kommunens 

arbeid. Mer detaljerte løsninger og planer skal, med utgangspunkt i planstrategien, fremgå av 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommuneplan for Sørreisa kommune, samfunnsdel 

I e-post 23.11.2017 fra kontaktperson Helene Aspevoll fikk revisor informasjon om at 

kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 nylig var sendt ut på høring. Revisor fikk oversendt 

planen. I forordet fra ordfører fremgår det at kommuneplanen skal være et redskap for å skape og 

utvikle et levende lokalsamfunn i Sørreisa. Målsettingen er at Sørreisa kommune skal fortsette å 

være en god, trygg og gjestfri kommune. Planen er utarbeidet med et bredt politisk og folkelig 

engasjement, ved bruk av en innbyggerundersøkelse hvor det kom inn 295 svar, samt ulike folke- 

Sørreisa kommune bør sørge for å: 

• forankre det forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå  

• forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk 
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og temamøter i 201730. Kommuneplanen er kommunens styringsdokument og skal legge føringer 

for all kommunal aktivitet. Planen fungerer som et viktig beslutningsgrunnlag i sektorenes 

virksomhet. Planens handlingsdel konkretiserer hvordan kommunen skal jobbe for å følge opp 

målene i kommuneplanen, og det fremgår at denne, sammen med økonomiplanen, er det viktigste 

verktøyet for å sikre økonomisk planlegging og styring av kommunen. Handlingsdelen skal vise 

kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i de neste fire budsjettår eller mer. 

Den angir ressursfordeling og spesifiserer resultat- mål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført i 

henhold til kommuneplanen31. 

 

Kapittel 4 i kommuneplanens samfunnsdel omhandler barn og unge. Her fremgår at Sørreisa 

kommune ønsker å ha et godt oppvekstmiljø der barn og unge trives, blir sett, og får gode muligheter 

for læring og lek. Videre i kapittelet er en tabell som oppgir mål samt strategier for å nå målene. 

Kapittel 11 er kommuneplanens handlingsdel. Her gjengis samme tabell, inkludert en beskrivelse 

av konkrete tiltak og tidsfrist for disse. Denne tabellen gjengis i sin helhet under.  

 
Utklipp 2: Mål og strategier, handlingsdel og frist i kommuneplanens samfunnsdel 

 
Kilde: Kommuneplan for Sørreisa kommune, samfunnsdelen 

 

                                                 
30 Kommuneplan Sørreisa kommune 2018-2030 s. 5 
31Kommuneplan Sørreisa kommune 2018-2030 s. 20 
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Fremtidens omsorgstjenester i Sørreisa kommune  

Kommunestyret i Sørreisa behandlet i møte 31.03.2017 sak 17/185 Fremtidens omsorgstjenester i 

Sørreisa kommune. Bakgrunnen for behandlingen var et dokument utarbeidet av enhetsleder for 

helse og omsorg og kommunalsjef for helse. Av dokumentet fremgår det at tallet på brukere av 

helse- og omsorgstjenester under 67 år har vært økende de siste årene og at denne utviklingen 

forventes å fortsette i årene fremover. Ulike nasjonale reformer som er gjennomført, har flyttet mer 

av ansvaret for pasientbehandling og oppfølging til kommunene og samtidig lagt opp til en utvidelse 

av tjenestetilbudet for de ulike gruppene. Det fremgår videre av saken at de yngre brukergruppene 

fordrer et bredere og mer sammensatt tjenestetilbud, fordi barndom, ungdom og ungt voksenliv 

fordrer andre tilnærminger enn de som tradisjonelt er benyttet i den eldre brukergruppen.  

 

Avslutningsvis fremgår det at Sørreisa kommune har flere utfordringer knyttet til sine ulike grupper 

av innbyggere. Med henvisning til å forberede seg på utfordringer i fremtiden, er det i dokumentet 

understreket viktigheten av å jobbe mer forebyggende. Det anerkjennes at forebyggende arbeid 

starter i tidlige leveår og at overordnet planverk må ta høyde for at tjenesteytere som barnehage, 

skole, helsestasjon m.m. må jobbe med et felles fokus på å i større grad styrke egenmestring/egne 

ressurser for å forebygge og utsette fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester.  

 

I etterkant av behandlingen av denne saken, har helse- og sosialutvalget og oppvekst- og 

kulturutvalget blitt enige om å ha et felles møte for å rette fokus på hvordan man kan forebygge på 

et svært tidlig stadium, altså i barnehage og skole før det blir behov for ekstra bistand og oppfølging. 

Enhetsleder og avdelingsledere skal våren 2018 jobbe med å implementere dette i avdelingene, og 

det skal legges frem sak i HSU i mai som gjelder hvordan de ulike avdelingene skal arbeide med 

dette.  

 

Helse- og omsorgsutvalget behandlet i møte 4. oktober 2017 under sak 17/1030 saken «Orientering 

om fremtidige oppgaver og prioriteringer i barneverntjenesten». Utvalget tok saken til orientering. 

Saken hadde bakgrunn i at regjeringen i 2017 la fram Prop. 73 L som inneholder forslag til en reform 

i barnevernet. Av saksfremlegget fremgikk det hva som skulle være Sørreisa kommune sine 

hovedprioriteringer for barn og unge i perioden 2017-2027, samt utfordringer i barneverntjenesten: 
 
Utklipp 3: Sørreisa kommune sine hovedprioriteringer for barn og unge 2017-2027 
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Kilde: Saksfremlegg sak 17/1030 «Orientering om fremtidige oppgaver og orienteringer i barneverntjenesten» 
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Videre fremgikk det informasjon om viktige aktiviteter i barneverntjenesten høsten 2017.  

 
Utklipp 4: Viktige aktiviteter i Barneverntjenesten høsten 2017 
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Kilde: Saksfremlegg sak 17/1030 «Orientering om fremtidige oppgaver og orienteringer i barneverntjenesten» 

 

 

Av saken, og av kommuneplanens samfunnsdel samt planstrategi ser en at forebyggende arbeid for 

tiden inngår i Sørreisa kommunes hovedprioriteringer og at det også er blitt iverksatt, eller skal 

iverksettes, tiltak for å arbeide med forebyggende arbeid blant barn og ungdom i kommunen. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn vurderes revisjonskriteriet om at det forebyggende arbeidet blant 

barn og unge skal forankres på øverste administrative og politiske nivå, og i overordnet planverk – 

som oppfylt. 
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7.2 Samarbeid, samordning og koordinering 

 
 

Revisors funn 

I kapittelet ovenfor redegjorde vi for hvorvidt det forebyggende arbeidet blant barn og unge er 

forankret politisk og administrativt i overordnet planverk i Sørreisa kommune. I dette kapittelet er 

det organiseringen av det forebyggende arbeidet, herunder det tverrfaglige samarbeidet, som har 

relevans32. I det følgende presenterer vi funn fra både skriftlige dokumenter og resultatene fra 

spørreundersøkelsene vi sendte til ansatte i barneverntjenesten og til ledere av andre tjenester som 

arbeider med barn og unge i Sørreisa kommune. 

 

Som et ledd i oppfølgingen av Sjumilssteget i Troms, har Fylkesmannen i Troms gjennomført en 

kartlegging av det tverrfaglige samarbeidet for barn, unge og deres familier i Sørreisa kommune. I 

etterkant av kartleggingen ble det utarbeidet en rapport, datert 31.3.2017, som revisor har fått 

tilsendt. Rapporten viser ulike kommunale utfordringer samt mulige forbedringspunkter i det lokale 

tverrfaglige samarbeidet for barn, unge og deres familier. Det fremgår av rapporten at undersøkelsen 

viser at Sørreisa kommune gjennomfører og har mange treffpunkt med tanke på tverrfaglig 

samarbeid. Fylkesmannen har inntrykk av at det gjøres mye bra arbeid for barn, unge og deres 

familier i kommunen. Fylkesmannen konkluderte imidlertid at det tverrfaglige arbeidet mellom 

tjenestene i kommunen på undersøkelsestidspunktet ikke var politisk eller administrativt forankret. 

Det var heller ikke skriftlige rutiner for målsetting av arbeidet, evaluering eller systematisk 

kvalitetsforbedring gjennom internkontroll. Unntaket var barneteamet, hvor fylkesmannen fant at 

det var laget formål og målsettinger for de tverrfaglige møtene.  

 

Enhetsleder informerte i e-post 27.11.2017 om at kommunen etter rapporten fra Fylkesmannen så 

at de manglet systematikk og mandat i samarbeidet om forebyggende arbeid innad i kommunen. 

Det ble derfor, etter vedtak i kommunestyret, søkt om prosjektmidler til systematisk identifikasjon 

og oppfølging av utsatte barn. Kommunen fikk tildelt midler til en halv stilling og har gjort en 

ansettelse for en toårs-periode for å arbeide med dette prosjektet. Prosjektet er organisert under 

helsefremmende avdeling på helsestasjonen og innebærer ifølge kontaktperson stor grad av 

samarbeid med skoler og barnehager.  

 

Barneteamet i Sørreisa ble opprettet i 2009. Målgruppa for teamet er barn/unge opp til skolealder, 

og den overordnede målsetningen er å samordne og koordinere den enkelte tjenestes innsats, og på 

den måten sikre at barn og unge som har særlige behov, får den hjelp og støtte som de trenger så 

raskt som mulig. Et delmål for gruppa er å utvikle en helhetsforståelse i alle tjenester for barn og 

unge i Sørreisa, samordne arbeidet, etablere kjennskap og trygghet til hverandre, kvalitetssikre 

ivaretakelsen av barn og unge med særlige behov, og å oppdatere og utveksle kompetanse. Teamet 

                                                 
32 Revisors undersøkelse er avgrenset mot å vurdere innholdet og virkningen av det faktiske arbeidet. Vi redegjør for 

hva som er etablert på området forebygging blant barn og unge i Sørreisa kommune. 

Sørreisa kommune bør sørge for å: 

• etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester 

• koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 

Barneverntjenesten i Sørreisa kommune skal: 

• medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer 

• samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene, samt 

med politiet 
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består av ansatte i PPT, helsesøster, barnevern og barnehage. Helsesøster innkaller til møte i teamet 

fem ganger i året. Referat fra møter arkiveres i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem. 

Revisor har fått oversendt referater fra møter i barnetemaet som er gjennomført i 2017. Av referatene 

fremgår det at ulike saker drøftes tverrfaglig i teamet. Referatene viser at møtene gjennomføres 

jevnlig, og av referatene fremgår også fremtidig møteplan for teamet. Teamet har en arbeidsplan 

som evalueres årlig. Det er så vidt revisor kan se ikke politiske eller administrative føringer for 

utformingen av det tverrfaglige barneteamet. Revisor kan heller ikke se at det forelegger noen 

beslutning på overordnet nivå om opprettelse av teamet.  

 

Det er i januar 2017 opprettet et tverrfaglig team på Sørreisa sentralskole. Her deltar miljøterapeut, 

sosiallærer, skolehelsesøster, spesialpedagogisk ansvarlig og skolens administrasjon.33 Formålet 

med teamet er å få kontinuitet i det forebyggende og miljøskapende arbeidet blant elevene ved 

skolen. Skolene i kommunen arrangerer og innkaller til tverrfaglige møter. I tillegg til skolene deltar 

PPT, helsestasjonen, barnevern og BUP. Andre instanser innkalles ved behov. Det er satt i gang et 

arbeid for å vurdere tverrfaglige møter for elever som er flyktninger.  

 

Av kommunens hjemmeside fremgår det at helsestasjonen på flere områder driver forebyggende 

arbeid blant barn og unge, herunder hjemmebesøk til alle nyfødte, og oppfølging av barn med 

spesielle behov. På hjemmesiden nevnes at kommunen er tilknyttet programmet «Tidlig inn (TI)». 

Dette er et opplæringstilbud til kommunene som gir kompetanse innen tidlig innsats ved vansker 

knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner for gravide og småbarnsfamilier. 

Målsettingen er å gjøre ansatte i kommunen bedre rustet til å oppdage slike vansker og gi tidlig 

hjelp. I programmet vektlegges hvordan en kan ta opp vanskelige temaer og hvordan en kan 

samarbeide om hjelpen til gravide og småbarnsforeldre. Programmet er initiert av Helsedirektoratet 

og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.34 Helsestasjonen driver også forebyggende arbeid 

gjennom helseopplysning, rådgivning og veiledning.  

 

En form for tverrfaglighet på området for forebygging, er at de som jobber tett opp mot barn og 

unge i kommunen, gis anledning til å delta i kommunal planlegging der barn og unge er berørt. I 

spørreundersøkelse til de ansatte i barneverntjenesten spurte revisor om i hvor stor grad de ansatte 

opplever at barneverntjenesten gis mulighet til å delta i kommunal planlegging i Sørreisa kommune. 

Resultatene presenteres i nedenstående tabell. 

 
Diagram 1: I hvor stor grad opplever du at barneverntjenesten gis mulighet til å delta i kommunal planlegging 

i Sørreisa kommune? (N=6)

Kilde: KomRev NORD 
 

                                                 
33 Rapport fra Fylkesmannen i Troms «Rapport etter kartlegging av tverretatlig samarbeid» 
34 Tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/Tidlig-Inn 
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Diagrammet indikerer at de fleste ansatte i barneverntjenesten opplever at de i liten eller svært liten 

grad gis mulighet til å delta i kommunal planlegging. 

 

Gjennom vår spørreundersøkelse ønsket vi også å kartlegge kommuneansattes kjennskap til 

skriftlige rutiner og om det faktisk er et samarbeid mellom tjenester som arbeider med barn og unge. 

I spørreundersøkelsen vår til de barnevernansatte spurte vi om barnevernet har skriftlige rutiner for 

samarbeid med andre offentlige virksomheter, og eventuelt hvilke offentlige virksomheter. 

Respondentene svarte at tjeneste har skriftlige rutiner for samarbeid med barnehager, skoler, politi, 

barne-, ungdoms- og familieetaten, helsesøster/helsestasjon, lege, BUP og psykiatritjenesten. Vi 

fikk tilbakemelding om at tjenesten har faste samarbeidsmøter med psykiatritjenesten og 

helsestasjon/jordmor, men det var usikkerhet rundt om dette arbeidet var skriftlig nedfelt. En 

respondent svarte at samarbeidsrutiner med politiet var under utarbeidelse. Flere respondenter svarte 

at tjenesten har skriftlige rutiner for samarbeid med Boligtjenesten med tanke på barneboliger. Det 

finnes skriftlige rutiner for samarbeid i barneteamet. 

 

Samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre virksomheter er kartlagt av revisjonen også 

gjennom spørreundersøkelsen til andre virksomheter i Sørreisa kommune som arbeider med barn 

og unge samt til kommunale samarbeid som kommunen deltar i. Vi spurte respondentene om det 

var etablert samarbeid om forebygging mellom barneverntjenesten og den virksomheten 

respondenten var ansatt i, og hvordan de eventuelt samarbeidet. Seks av ti respondenter svarte at det 

var etablert samarbeid med barneverntjenesten, og fire av ti svarte at det ikke var etablert et 

samarbeid eller at de ikke visste hvorvidt det var etablert et samarbeid. I tillegg kommenterte enkelte 

respondenter at ca. tre ganger i året har barneverntjenesten, psykisk helse- og rus samt helsestasjon 

og jordmor møter. Flere respondenter svarte at de hadde et samarbeid med barneverntjenesten 

gjennom barneteamet. Barnevernet, helsestasjonen og barnehagene møtes ca. fem ganger i året for 

å diskutere ulike saker og aktuelle tema. Barnevernet har også besøkt en av virksomhetene ved en 

anledning for blant annet å informere om meldeplikten. En respondent viser til tverretatlig team i 

barnehage og skole. 

 

En form for samarbeid er at virksomhetene melder bekymring til barnevernet. Åtte av ti 

respondenter svarte at deres virksomhet har faste rutiner for hvordan en skal melde bekymringer til 

barneverntjenesten. To av ti respondenter svarte nei/vet ikke. Spørreundersøkelsen fra oss inneholdt 

ytterligere tre spørsmål knyttet til bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, og i diagrammene 

1, 2 og 3 viser vi spørsmålene og svarfordelingen på disse.  

 
Diagram 2, 3 og 4 (N=10) 

  
Kilde: KomRev NORD                          Kilde: KomRev NORD                                    Kilde: KomRev NORD 

 

7

3

Har det fra din virksomhet 
noen ganger blitt sendt 
bekymringsmelding til 

barneverntjensten i Sørreisa 
kommune?

Ja Nei/Ikke som jeg vet om

3

4

2
1

Fikk din virksomhet tilbakemelding 
fra barneverntjenesten på 
bekymringsmeldingen(e)?

Ja Ja, men ikke på alle Nei Vet ikke

4
6

Har du noen gang opplevd 
at forhold vedrørende barn 

i din virksomhet tilsa at 
bekymringsmelding burde 

sendes ut, uten at dette ble 
gjort?

Ja Nei
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I diagram 1 ser vi at syv av ti respondenter svarte at deres virksomhet har sendt bekymringsmelding 

til barnevernet. Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding fra offentlige organer, plikter 

den å gi tilbakemelding om at meldingen er mottatt. Vi ser i diagram 2 at tre av ti respondenter har 

svart at de fikk tilbakemelding fra barneverntjenesten på alle bekymringsmeldingene. Fire 

respondenter har svart at de fikk tilbakemelding fra barneverntjenesten, men at de ikke fikk 

tilbakemelding på alle bekymringsmeldingene. To respondenter har svart at de ikke fikk 

tilbakemelding fra barneverntjenesten, og en respondent har svart «vet ikke». I diagram 3 ser vi at 

fire av ti respondenter har svart at de har opplevd at forhold vedrørende barn i dennes virksomhet 

tilsa at bekymringsmelding burde sendes ut, uten at dette ble gjort. Vi ba i spørreundersøkelsen om 

opplysninger i fritekstfelt om hvorfor bekymringsmelding ikke ble sendt ut, selv om dette burde ha 

vært gjort. Noen respondenter svarte at virksomhetene ventet med å melde bekymring til 

barnevernet fordi ansatte i noen tilfeller prøvde å undersøke saken selv. Dette fordi de ansatte ikke 

alltid føler seg trygge på at arbeidet som gjøres i barneverntjenesten er godt nok. En respondent 

svarte at det har vært brukt tid internt i enheten på å jobbe med at de ansatte skal melde bekymring 

når de opplever at det er nødvendig, og ikke selv gjøre vurderinger av hvordan barnevernet jobber. 

Enkelte respondenter svarte at de opplever det som vanskelig når barn er i en «gråsone», og de 

ønsker hjelp til refleksjon rundt hva man kan gjøre for å støtte disse barna, heller enn å melde 

bekymring til barnevernet umiddelbart. Usikkerhet om bekymringen er meldepliktig, og om 

barnevernet har noe å bidra med i saken oppgis som en grunn til at det ikke ble meldt. Respondenter 

opplyser at de tidligere har meldt bekymring uten at tiltak ble igangsatt.  

 

I spørreundersøkelsen som vi sendte til barneverntjenestens ansatte, ba vi om deres vurdering av i 

hvor stor grad de opplever at de andre relevante kommunale virksomhetene har tilstrekkelig 

kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring. Resultatene presenteres i 

nedenstående diagram. 
 

Diagram 5: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om 

det er grunnlag for å melde bekymring? 1 = i svært liten grad. 5 = i svært stor grad (N=6) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene som fremgår av diagrammet indikerer at barneverntjenesten opplever at de 

fleste samarbeidende virksomhetene i middels grad har tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det 

er grunnlag for å melde bekymring. For helsestasjonen viser gjennomsnittsskåren at enheten av de 

barnevernansatte oppleves som i stor grad å ha slik tilstrekkelig kunnskap. Når det gjelder 
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kulturskolen, viser gjennomsnittsskåren at denne oppleves som i liten grad å ha tilstrekkelig 

kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring.  

 

Barneverntjenesten kan også gi andre virksomheter pålegg om å gi de opplysninger som 

barneverntjenesten etterspør. På spørsmålet til ansatte i barneverntjenesten om i hvor stor grad de 

opplever at følgende virksomheter gir opplysninger som barneverntjenesten etterspør fikk vi 

følgende respons: 

 
Diagram 6: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir opplysninger som dere i 

barneverntjenesten etterspør? (N=6) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene i diagram 6 indikerer at barneverntjenesten opplever at de fleste 

samarbeidende virksomhetene i stor grad gir tjenesten de opplysninger som de etterspør. 

Gjennomsnittsskåren for kulturskolen ligger nærmest svaralternativet i middels grad. 

 

Offentlige organer skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste ved bekymring eller 

mistanke om at et barn lever under forhold som nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd35. Vi ba 

derfor ansatte i barneverntjenesten svare på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 

virksomhetene er kjent med den nevnte opplysningsplikten. Resultatet fremgår av nedenstående 

diagram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 «når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 

omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare 

for utnyttelse av et barn til menneskehandel.»  
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Diagram 7: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med plikten som er gjengitt i 

informasjonsteksten ovenfor36? (N=6) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene i diagram 7 indikerer at barneverntjenesten opplever at BUP, PPT, Rus- og 

psykiatritjenesten, helsestasjon og grunnskolene i stor grad er kjent med den nevnte 

opplysningsplikten. Private barnehager oppleves i middels grad å være kjent med 

opplysningsplikten, og kulturskolen oppleves i liten grad å være kjent med opplysningsplikten. 

Resultatene tilsier at de barnevernansatte vurderer helsestasjonen som i størst grad å være kjent med 

opplysningsplikten. 
 

Vi spurte barneverntjenestens ansatte om hvordan de opplever at barneverntjenestens samarbeid 

med de ulike virksomhetene fungerer. Videre spurte vi respondentene fra andre virksomheter 

hvordan de opplevde at samarbeidet om forebygging mellom barneverntjenesten og deres 

virksomhet fungerer. Resultatet oppgis i nedenstående diagram 8 og 9 samt i fritekst. 

 
 

Diagram 8: Hvordan opplever du at barneverntjenestens samarbeid med følgende virksomheter fungerer? (N=6) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

 

                                                 
36 Ordlyden i bvl. § 6-4 
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Diagram 9: Hvordan opplever du at samarbeidet om forebygging mellom barneverntjenesten og din virksomhet 

fungerer? (N=9) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene i diagram 8 indikerer at de ansatte i barnevernet opplever at samarbeidet med 

NAV, BUP, PPT, Rus- og psykiatritjenesten, helsestasjonen og grunnskolene fungerer godt. 

Samarbeidet med kulturskolen samt kommunale og private barnehager oppleves av tjenesten som 

middels/verken godt eller dårlig. 

 

Ni respondenter fra de andre virksomhetene svarte på spørsmålet om hvordan de opplever 

samarbeidet med barneverntjenesten. Resultatet av spørreundersøkelsen viser at rus- og 

psykiatritjenesten har svart at de opplever samarbeidet med barneverntjenesten som svært dårlig. 

PPT, helsestasjonen og to av de kommunale barnehagene har svart at de opplever samarbeidet som 

dårlig. En grunnskole og en kommunal barnehage svarte at de opplever samarbeidet som verken 

godt eller dårlig. Kulturskolen og en privat barnehage svarte at de opplever samarbeidet med 

barneverntjenesten som godt. Ingen av respondentene har oppgitt at de opplever å ha et svært godt 

samarbeid med barneverntjenesten. Dette tilsier at halvparten at barneverntjenestens kommunale og 

interkommunale samarbeidspartnere opplever et dårlig eller svært dårlig samarbeid med 

barneverntjenesten. 

 

Resultatet av de to spørsmålene viser at barneverntjenesten opplever samarbeidet som vesentlig 

bedre enn hva representantene for de ulike eksterne virksomhetene gjør. Respondentene fra 

barneverntjenesten og de ulike virksomhetene fikk i fritekstfelt anledning til å utdype svaret på 

spørsmålet om hvordan de opplevde samarbeidet med barneverntjenesten. En respondent svarte at 

de ikke har dialog eller samarbeid med barneverntjenesten utover tre årlige møter. En respondent 

svarte at dennes virksomhet kun fikk henvendelser fra barneverntjenesten i enkeltsaker og gjennom 

barneteamet og at barneverntjenesten ikke organiserer eller tar initiativ til å skolere personal med 

tanke på forebygging. En respondent svarte at virksomheten kunne kontakte barneverntjenesten for 

å drøfte utfordringer og bekymringer i enkeltsaker. Enkelte respondenter fra barneverntjenesten 

svarte at det var vanskelig å svare på deler av spørsmålet, og at de ikke hadde kjennskap til 

samarbeid med kulturskolen.  

 

Vi spurte også om i hvor stor grad respondentene opplever at barneverntjenesten uoppfordret 

henvender seg til dennes virksomhet for å bidra til forebygging blant barn og unge i kommunen. På 
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dette spørsmålet svarte syv av ti respondenter at de opplevde dette i svært liten grad. Tre av ti 

respondenter svarte at de opplevde dette i liten grad.   

 

Ovenfor viste vi til resultatene på spørsmålene knyttet til andre virksomheters samarbeid med 

barneverntjenesten. Gjennom spørreundersøkelsen har vi også kartlagt hvilke andre virksomheter 

de ulike virksomhetene samarbeider med når det gjelder forebygging blant barn og unge. Ni 

respondenter svarte at de har slikt samarbeid med én eller flere virksomheter i Sørreisa kommune. I 

diagrammet nedenfor viser vi hvor mange av de ni respondentene som oppgav at de samarbeider 

med henholdsvis barneverntjenesten, én eller flere barnehager, én eller flere grunnskoler, 

helsestasjon, rus- og psykiatritjenesten, PPT, BUP, NAV, Kulturskolen og andre.  
 

Diagram 10: Hvilke av følgende virksomheter samarbeider din virksomhet med, når det gjelder forebygging 

blant barn og/eller unge? (N=10) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Diagrammet indikerer at de spurte virksomhetene opplever barnehager, skoler, helsestasjonen og 

PPT som mer relevante samarbeidspartnere enn barnevernet når det gjelder forebygging blant barn 

og unge.  

 

Når det gjelder hvordan de enkelte virksomhetene samarbeider med andre virksomheter om 

forebygging blant barn og unge, fikk respondentene anledning til å svare i fritekstfelt. Enkelte 

respondenter viste til at helsestasjonen har samarbeid med alle skolene ved felles 

undervisningsopplegg samt tett samarbeid med miljøterapeut på skolene. Samarbeid ble også 

oppgitt å skje gjennom ressursteam, kompetanseheving og systemarbeid, barneteamet, tidlig innsats 

for gravide og småbarnsforeldre, samarbeid i enkeltsaker og i ansvarsgrupper, samt aktivitet og 

opplæring som er viktig for unge mennesker. Flere respondenter viste til at de skulle delta i det 

kommende statlige prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» sammen med barnehager 

og skoler i kommunen.  

 

Respondentene i barneverntjenesten fikk anledning til å formidle til revisor dersom de hadde mere 

informasjon om barneverntjenestens forebyggende arbeid og samarbeid med andre virksomheter. 

En respondent svarte at det forebyggende arbeidet i tjenesten både er generelt og spesielt. Generelt 

gjennom besøk på skoler og i barnehager, og ved deltakelse i tverrfaglige team, og spesielt ved 

arbeid i konkrete saker. En respondent svarte at de tverrfaglige teamene på skolene ikke var like 

aktive som tidligere og ytret ønske om faste møter for å kunne fange opp utfordringer blant barn og 
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unge og for at ulike etater kan komme inn på et tidligere tidspunkt. En respondent svarte at det settes 

av lite tid til forebyggende arbeid og at det er økonomiske begrensninger i mulighetene for å gi 

forebyggende tiltak. 

Også barnevernets samarbeidspartnere i kommunen fikk anledning til å formidle til revisor dersom 

de hadde mere informasjon i forbindelse med forebygging og samarbeid med barneverntjenesten i 

Sørreisa kommune. En respondent svarte at dennes virksomhet opplever barnevernet som veldig 

lukket, og at det er vanskelig å få til en dialog rundt barn og barnets familie. Videre ga respondenten 

uttrykk for at det kan oppleves som om virksomheten jobber alene med familiene og at det ikke er 

et samarbeid med barneverntjenesten om å få til gode løsninger for familiene. En respondent svarte 

at dennes virksomhet ønsket et bedre samarbeid med barnevernet, herunder mere informasjon og 

bedre oppfølging i saker der virksomheten har meldt bekymring. En respondent svarte at dennes 

virksomhet ønsket et mer åpent samarbeid med tjenesten. De etterlyser bedre informasjon om 

arbeidet som barnevernet gjør, med sikte på å oppnå en bedre rolleavklaring. Denne samme 

respondenten ga uttrykk for å mene at de fleste familier er villige til å gi fritak fra taushetsplikten 

for å oppnå et samarbeid mellom de ulike virksomhetene. Det ble også blant respondentene ytret 

ønske om at barneverntjenesten skal være mer synlig og vise interesse og engasjement for å holde 

kontakt med virksomhetene. Respondenter viste til at samarbeidet blir vanskelig når det er liten grad 

av kontakt. En respondent ga uttrykk for å tro at det vil skape et bedre samarbeid om forebyggende 

arbeid dersom virksomhetene blir bedre kjent med hverandre og opplever likeverdighet i 

samarbeidsforholdet.  

 

Revisors vurdering 

Det tverrfaglige barneteamet, samt tverrfaglig team ved Sørreisa sentralskole og andre møtepunkt 

mellom ulike virksomheter, viser at Sørreisa kommune har etablert rutiner for samarbeid mellom 

tjenester om forebyggende arbeid blant barn og unge. Det pågående prosjektet på området for 

systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn er organisert under helsestasjonen, men er 

også et tverrfaglig samarbeid da arbeidsgruppen består av flere enhetsledere. Resultatene fra vår 

spørreundersøkelse indikerer et relativt utstrakt tverrfaglig samarbeid, med overvekt på samarbeid 

mellom grunnskoler, barnehager, helsestasjon og PPT. Det vises til en rekke ulike former for 

samarbeid mellom tjenestene. På grunnlag av ovenstående momenter vurderer vi kriteriet om å 

etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester, og å koordinere og samordne arbeidet med barn 

og unge for oppfylt. Vi bemerker imidlertid at resultatet fra vår spørreundersøkelse indikerer at de 

ansatte i barneverntjenesten ikke i særlig grad opplever at de gis anledning til å delta i overordnet 

planlegging i kommunen.  

 

Resultatene fra spørreundersøkelsene tilsier at det er etablert samarbeid mellom barneverntjenesten 

og noen, men ikke alle, de spurte virksomhetene. Våre funn viste at tjenesten har et samarbeid med 

PPT, helsestasjonen samt de skoler og barnehager som vi var i kontakt med. Skriftlige rutiner for 

samarbeid med politiet var under utarbeiding. Vi vurderer derfor det utledete kriteriet om å 

samarbeide med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og helsestasjonene samt politiet for i stor 

grad oppfylt37. Resultatet fra spørreundersøkelsen indikerer imidlertid at samarbeidene mellom 

barneverntjenesten og flere av de ulike virksomhetene ikke fungerer tilfredsstillende. Flere 

respondenter ga uttrykk for et ønske om et bedre samarbeid med tjenesten. Ingen av de spurte 

virksomhetene opplevde at barneverntjenesten uoppfordret tok kontakt for å samarbeide om 

forebygging, og barnevernet oppleves som lukket. På bakgrunn av de ovenstående funn er revisors 

vurdering at barneverntjenesten i Sørreisa kommune i noen grad medvirker til at barns interesser 

blir ivaretatt av andre offentlige organer. 

                                                 
37 Under forutsetning av at rutiner for samarbeid med politi etableres 



KomRev NORD IKS Saksbehandling, internkontroll og forebyggende arbeid i 

barneverntjenesten 

 

Side: 51 

 

 

7.3 Tidlig intervensjon og tiltak basert på kunnskap 

 
 

Revisors funn 

Gjennom spørreundersøkelsene ønsket vi å kartlegge hvordan de ulike tjenestene faktisk arbeider 

forebyggende, hvorvidt de samarbeider og deres opplevelse av samarbeidet med andre tjenester. 

Alle virksomheter som arbeider med barn og unge, plikter å arbeide forebyggende. I 

spørreundersøkelsen til de ansatte i barneverntjenesten stilte vi derfor spørsmålet «I hvor stor grad 

opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid?». 

Resultatet presenteres i nedenstående diagram.  

 
Diagram 11: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid? 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene som fremgår av diagram 11 viser at barneverntjenesten opplever at 

helsestasjonen, grunnskoler og private barnehager i stor grad er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid. De øvrige virksomhetene oppleves av barneverntjenesten i middels grad være 

kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. 

 

Under temaet forebygging fikk de samarbeidende virksomhetene først spørsmålet «Driver din 

virksomhet noen form for forebyggende arbeid blant barn og/eller ungdom?». På dette spørsmålet 

svarte åtte respondenter ja, og to respondenter svarte nei/vet ikke. Deretter fikk de åtte 

respondentene som hadde svart ja på spørsmålet om forebyggende arbeid, spørsmål om hvordan 

deres virksomhet driver forebyggende arbeid blant barn og/eller ungdom. Respondentene svarte at 

forebyggende arbeid skjer gjennom samarbeid og møter med skoler og barnehager mens 

utfordringene ennå er små, og generelt med fokusområder språk, sosial kompetanse, vold og 

seksuelle overgrep. Enkelte av institusjonene har jevnlige treffpunkt med erfaringsutvekslinger. En 

respondent meldte om at virksomheten hadde gode rutiner for å sikre god overgang mellom 

barnehage og skole, og oppfølging av førskolebarn med fire årlige treff i det siste barnehageåret. 
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Sørreisa kommune bør: 

• rette innsatsen mot barn og unge på et tidlig tidspunkt 

• ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer 

• ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker   

• evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt 
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Ressursteam og barneteam ble vist til som eksempler på forebyggende arbeid og skolering av 

personal gjennom kurs og refleksjonsarbeid, for tiden med fokus på vold og overgrep. Flere 

respondenter svarte at de var i startfasen med hensyn til å delta i et statlig prosjekt «Helhetlig 

barnehage- og skolemiljø». Utredning av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage 

og skole samt personalveiledning og systemarbeid ble også oppgitt av respondenter som former for 

forebyggende arbeid som virksomheten drev med. 

 

I spørreundersøkelsen til barneverntjenestens ansatte stilte vi spørsmålet «Hva gjør 

barneverntjenesten i Sørreisa kommune for å bidra til at andre virksomheter arbeider forebyggende 

blant barn og ungdom?». Respondentene svarte at de legger til rette for kursing av kommuneansatte 

og for planlegging og gjennomføring av Tverrfaglig forum. De barnevernansatte deltar i tverrfaglig 

team på alle skolene og i barneteamet og har infomøter i alle barnehager og skoler annethvert år. 

Tjenesten holder dialog med samarbeidspartnere i sakene som angår dem, har samarbeidsmøter og 

jobber bevisst med forebyggende arbeid i alle ledd i saksbehandlingen og i samarbeid med andre 

virksomheter. Å melde bekymring til barnevernet, er en form for forebyggende arbeid. Vi spurte 

representantene for barneverntjenestens samarbeidspartnere om de har faste rutiner for hvordan en 

skal melde eventuelle bekymringer til barnevernet. Åtte av ti respondenter svarte at tjenesten hadde 

slike rutiner. To respondenter svarte «nei/ikke som jeg vet om».  

 

Revisors vurdering 

Det er tidligere i rapporten vist til tiltak som Sørreisa kommune har truffet for å rette innsats mot 

barn og unge på et tidlig tidspunkt. Dette gjelder for eksempel programmet «Tidlig inn» som 

helsestasjonen er ansvarlig for, og som retter innsats mot gravide og småbarnsfamilier, samt 

opprettelse av prosjektstilling og arbeidsgruppe som skal arbeid med systematisk identifikasjon og 

oppfølging av utsatte barn. På bakgrunn av behandling av saken «fremtidens omsorgstjenester i 

Sørreisa kommune» ble det også vedtatt et tverrfaglig møte med fokus på forebygging på et svært 

tidlig stadium, før det blir behov for ekstra bistand og oppfølging. Barneverntjenesten oppgir at de 

opplever at ulike virksomheter i stor og middels grad er kjent med sitt ansvar for å drive 

forebyggende arbeid, og resultater vist til tidligere i rapporten viser at åtte av de spurte 

virksomhetene drivet noen form for forebyggende arbeid. På bakgrunn av dette vurderer revisor 

kravet til tidlig intervensjon som oppfylt. Tiltakene som er iverksatt, og planlegges iverksatt, er blant 

annet basert på en utredning av fremtidige behov for omsorgstjenester i kommunen, anbefalinger 

fra Fylkesmannen og risiko- og sårbarhetsanalyser. Revisor vurderer derfor kriteriet om å ha 

forebyggende tiltak basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer som oppfylt.  

7.4 Barn og unges synspunkter 

 
 

Revisors funn 

Det finnes et ungdomsråd i Sørreisa kommune. Ungdomsrådet skal ifølge kommunens hjemmeside 

jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og for å fremme ungdoms interesser. Av 

kommuneplanens samfunnsdel fremgår det at Sørreisa kommune skal ha en aktiv dialog med sitt 

ungdomsråd og sikre at ungdomsrådet gis reell innflytelse i saker som angår dem, under mottoet 

«Ungdom vet mest om ungdom». Av kommunens møtekalender fremgår det at ungdomsrådet har 

møtevirksomhet og at representanter fra administrasjonen møter.  

Sørreisa kommune bør: 

• Ta utgangspunkt i barn og unges behov ved utforming av forebyggende tiltak 



KomRev NORD IKS Saksbehandling, internkontroll og forebyggende arbeid i 

barneverntjenesten 

 

Side: 53 

 

 

 

De ansatte i barneverntjenesten fikk i spørreundersøkelsen fra revisjonen et spørsmål om i hvor stor 

grad de opplever at innspill fra barn og unge brukes i utformingen av forebyggende tiltak. Resultatet 

presenteres i nedenstående diagram. 

 
Diagram 12: I hvor stor grad opplever du at innspill fra barm og unge brukes i utformingen av forebyggende 

tiltak? 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Diagram 12 gir uttrykk for motstridende oppfatninger innad i barneverntjenesten.  

 

I spørreundersøkelsen fikk også de ansatte i barneverntjenesten spørsmål om hvordan tjenesten 

innhenter innspill fra kommunens barn og unge med hensyn til forebyggende tiltak. Respondentene 

svarte at dette skjer gjennom direkte kontakt med barn og ungdom på skoler og i barnehager, blant 

annet i informasjonsmøter, gjennom samtaler med barna og foreldrene, innspill fra barnehager, 

skole og helsesøster, gjennom spørreundersøkelse «Evaluering av hjelpetiltak», deltakelse i 

tverrfaglig forum, og spørreundersøkelser på skoler. En respondent svarte at den viktigste måten å 

bruke innspill fra barn og unge er gjennom samtykke fra foreldre og foresatte til innhenting av 

informasjon i andre tverrfaglige instanser (barnehage, lege, BUP, PPT, helsesøster m.fl.).   

 

Respondentene fikk anledning til å utdype svarene sine. En respondent ga uttrykk for å oppleve at 

barna ble inkludert i prosessen med å finne best egnet forebyggende tiltak. Dette foregikk både 

gjennom samtaler med foreldre og andre samarbeidspartnere, men aller mest på bakgrunn av barnets 

egen vurdering av situasjon og utfordring. Dette betyr ikke at barnet bestemmer, men at det legger 

føringer for valg av tiltak. Barnet selv opplever nok ikke alltid å få sin vilje, men tiltakene har som 

særlig formål å forebygge omsorgssvikt og forhindre at barnets atferd utvikler seg i negativ retning. 

Revisor oppfatter av disse svarene var rettet mot enkeltsaker som barneverntjenesten arbeidet med, 

og ikke mot det generelle forebyggende arbeidet i kommunen. Ut over det som er vist til ovenfor, 

viser dokumentasjonen som revisor har samlet inn ikke noe mere konkret om hvordan kommunen 

innhenter innspill fra barn og unge i det forebyggende arbeidet, og i hvilken utstrekning dette skjer. 

 

Revisors vurderinger 

Ovenstående funn viser at Sørreisa kommune på ulike måter innhenter innspill fra barn og unge med 

hensyn til forebyggende tiltak. Dette gjelder både kommunen generelt, og barnevernet spesielt i sitt 

arbeid med enkeltsaker. Spørreundersøkelsen indikerer imidlertid at hovedvekten av respondentene 

i barneverntjenesten opplever at barn og unges innspill i middels, liten eller svært liten grad ble 

brukt ved utformingen av forebyggende tiltak. Revisor vurderer derfor at Sørreisa kommune til dels 

tar utgangspunkt i barn og unges innspill ved utformingen av forebyggende tiltak. 
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7.5 Samlet konklusjon 

På bakgrunn av ovennevnte funn og vurderinger er revisors konklusjon at Sørreisa kommune i stor 

grad – men ikke fullt og helt – har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med 

anbefalinger og regelverk på området.  
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8 HØRING 

Rapporten ble sendt på høring til administrasjonssjefen 27.4.2018. KomRev NORD mottok 

høringssvar fra enhetsleder Ann Kristin Elvestad på vegne av administrasjonssjefen 14.5.2018. 

Høringssvaret gjengis i det følgende i sin helhet.  
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9 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjoner i kapittel 5, 6 og 7 gir vi følgende anbefalinger: 

 

• Kommunen bør iverksette tiltak for å sikre overholdelse av lovpålagte 

saksbehandlingsfrister samt korrekt saksbehandling i saker som gjelder tiltaksplaner for barn 

med hjelpetiltak etter barnevernloven. 

• Kommunen bør videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i 

barneverntjenesten, for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav i 

lovverket.  

• Kommunen bør fullføre de påbegynte arbeidene samt videreutvikle sitt system for 

forebyggende arbeid blant barn og unge, for å sikre at systemet tilfredsstiller regelverk og 

anbefalinger på området. 
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Økonomistyring     2006 

Analyse av arbeidsmiljøet    2004 

Offentlige anskaffelser    2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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