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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord 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 Balsfjord 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 18.03.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik Tone Jæger Karlstad 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Ansvarlig for kvalitetssikring 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 

 

 

   

        Maria Brochmann 

        Prosjektmedarbeider, 

                                                                                              forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon på området for saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten samt det 

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

forvaltningsrevisjonen har vært å bidra til at Balsfjord kommune sikrer et tilfredsstillende system 

for forebyggende virksomhet innenfor barnevern.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:  

 

1. Er saksbehandlingen i Balsfjord 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 Balsfjord kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk 

og anbefalinger på området?  

a) Har barneverntjenesten i Balsfjord kommune gjennomført tiltak i samarbeid med skole, 

helsestasjon, PPT og eventuelt andre, for å drive forebyggende barnevern?  

b) Er det opprettet et formalisert samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer (skole, 

barnehager, helsestasjon, ungdomsklubb/fora for ungdom etc.) for å drive forebyggende 

barnevern?  

 

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

kommune i det alt vesentlige har overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av 

meldinger og gjennomføring av undersøkelser iht. regelverket.  

Konklusjonene bygger på at kun følgende avvik ble avdekket:   

• Fristene for gjennomføring av undersøkelser var overskredet i én av de undersøkte sakene. 

 

 

Under problemstilling 1b har revisor vurdert at barneverntjenesten i Balsfjord kommune til 

dels har etterlevd regelverk om utarbeiding og bruk av tiltaksplaner for barn som har vedtak 

om hjelpetiltak.  

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

• I alle de 21 undersøkte sakene hadde barneverntjenesten utarbeidet en tiltaksplan. I to av 

sakene var imidlertid tiltaksplanen utgått, og det var fattet nytt vedtak uten at det forelå ny 

plan. Revisors vurdering er dermed at barneverntjenesten har utarbeidet tiltaksplan for barn 

med vedtak om hjelpetiltak i 19 av 21 undersøkte tilfeller. I forbindelse med 

mappegjennomgangen ble innholdet i alle de 21 tiltaksplanene undersøkt – også i de to 

utgåtte planene.  

• Seks av de 21 undersøkte planene var utarbeidet samtidig med vedtaket.  

• Alle de 21 undersøkte planene var tidsavgrenset, inneholdt et tidsperspektiv og en 

målbeskrivelse.  

• 20 av 21 undersøkte planer inneholdt en klar situasjonsbeskrivelse og en tiltaksbeskrivelse. 



• Tre av 21 undersøkte planer inneholdt informasjon om at tiltaksplanen var evaluert, og i 

ytterligere to planer fremgikk både dato for neste evaluering samt dokumentasjon på 

tidligere evaluering. 16 av 21 saker inneholdt ikke en evaluering. 

• Alle de undersøkte mappene inneholdt dokumentasjon som viste at barneverntjenesten holdt 

seg oppdatert på barnets og familiens situasjon.  

 

Under problemstilling 2 har revisor konkludert med at barneverntjenestens internkontroll til 

dels er i henhold til krav i regelverket.  

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

Revisor fant at barneverntjenesten på flere områder har et system for internkontroll i tjenesten og at 

internkontrolldokumentet er oppdatert og tilgjengelig for de ansatte. I vurderingen har vi imidlertid 

lagt vekt på at systemet for internkontroll på noen områder ikke oppfyller krav i regelverket. Dette 

gjelder særlig at barneverntjenesten ikke har rutiner for systematisk gjennomgang og overvåkning 

av internkontrollsystemet, at det ikke gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, og at 

internkontrollsystemet ikke inneholder skriftlige rutiner for melding av avvik. Det legges også vekt 

på enkelte funn og vurderinger fra revisors mappegjennomgang som etter revisors vurdering 

indikerer svikt i internkontrollen på området for utarbeiding og oppfølging av tiltaksplaner.  

 

 

Under problemstilling 3 har revisor konkludert med at Balsfjord kommune i noen grad har 

et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og anbefalinger på området. På 

underproblemstilling 3a har revisor konkludert med at barneverntjenesten i Balsfjord 

kommune har gjennomført tiltak i samarbeid med skole, helsestasjon, PPT og eventuelt andre 

for å drive forebyggende barnevern, men at slikt forebyggende arbeid i liten grad er initiert 

av barneverntjenesten selv. På underproblemstilling 3b har revisor konkludert med at det er 

formalisert samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer for å drive forbyggende arbeid. 

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

• Balsfjord kommune har etter revisors vurdering ikke forankret det forebyggende arbeidet i 

overordnet planverk. Kommunen har etter revisors vurdering i noen grad forankret det 

forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå gjennom av 

rådmannsgruppen er involvert i prosjektet BTI1. 

• Balsfjord kommune har etter revisors vurdering etablert rutiner for samarbeidet mellom 

tjenester, og de har koordinert og samordnet arbeidet med barn og unge gjennom flere ulike 

fora der tjenester i kommunen samarbeidet. Eksempler på dette er BTI-prosjektet, tverrfaglig 

ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, og 

arbeidsutvalg for politiråd. 

• Barneverntjenesten i Balsfjord kommune samarbeider i noen grad med skoler, barnehager, 

PPT, skole- og helsestasjonene og politiet, men slike samarbeid er i liten grad på 

barneverntjenestens eget initiativ. Det finnes i liten grad skriftlige rutiner for slikt samarbeid. 

• Barneverntjenesten i Balsfjord kommune medvirker etter revisors vurdering i noen grad til 

at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. Dette er hovedsakelig gjennom 

tilstedeværelse i skoler og barnehager. 

• Revisor har vurdert at Balsfjord kommune retter innsats mot barn og unge på et tidlig 

tidspunkt. Dette baseres på funn som viser at kommunens ulike virksomheter driver en rekke 

                                                 
1 Bedre tverrfaglig innsats 



forebyggende tiltak, og at flere av tiltakene rettes mot barn og unge på et tidlig tidspunkt før 

det oppdages at barn har utviklet eller er utsatt for problemer og utfordringer  

• Balsfjord kommune har etter revisors vurdering i noen grad forebyggende tiltak som er 

basert på kunnskap, lokale behov og utfordringer, og kommunen har i noen grad 

kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker. Dette bygger på funn som 

viser at det riktignok arbeides forebyggende gjennom både lokale og nasjonale tiltak og 

programmer. Manglende kommunal planlegging på området indikerer imidlertid etter 

revisors syn at det ikke gjøres kartlegginger av hvilke konkrete behov som finnes blant barn 

og unge i kommunen. 

• Revisor har vurdert at Balsfjord kommune i liten grad evaluerer om forebyggende tiltak har 

ønsket effekt. Vurderingen baseres på funn som viser manglende kommunal planlegging og 

politisk behandling av denne typen saker.  

• Revisor har vurdert at Balsfjord kommune tar utgangspunkt i barn og unges behov ved 

utformingen av forebyggende tiltak. Dette gjøres blant annet ved at kommunen har et aktivt 

ungdomsråd. 

 

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

• Kommunen ved barneverntjenesten bør sikre korrekt saksbehandling i saker som gjelder 

utarbeiding, bruk og evaluering av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak. 

• Kommunen ved barneverntjenesten 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 videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge. Særlig 

bør det forebyggende arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå samt i 

overordnet planverk.  
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune vedtok i møte 9.4.2018 under sak 14/18 å bestille en 

forvaltningsrevisjon som omhandler forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten. Overordnet prosjektskisse ble behandlet og vedtatt i møte 8.5.2018 under sak 

25/18. Kontrollutvalgets formål med prosjektet har vært å bidra til at Balsfjord kommune sikrer et 

tilfredsstillende system for forebyggende virksomhet innenfor barnevern. Prosjektet er bestilt på 

bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020, hvor 

forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten var satt opp med tredje høyeste prioritet.  

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

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

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

av undersøkelser iht. regelverket? 

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

om hjelpetiltak?  

 

2. Er barneverntjenestens internkontroll iht. krav i regelverket? 

 

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

og anbefalinger på området? 

a) Har barneverntjenesten i Balsfjord kommune gjennomført tiltak i samarbeid med 

skole, helsestasjon, PPT og eventuelt andre, for å drive forebyggende barnevern?  

b) Er det opprettet et formalisert samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer 

(skole, barnehager, helsestasjon, ungdomsklubb/aktivitetsfora for ungdom etc.) for 

å drive forebyggende barnevern? 

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 a: 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 som foreskriver at en undersøkelse etter § 4-3 skal 

gjennomføres snarest og senest innen tre måneder etter at meldingen ble behandlet. Loven åpner for 

at fristen «i særlige tilfeller» kan være seks måneder. Undersøkelsestid utover tre måneder i særlige 

tilfeller må kun skje rent unntaksvis. Det er sakens karakter som er 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 Balsfjord 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 b: 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.  

 

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.  
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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 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.»  

 

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 utarbeides2. 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 situasjon3. 

 

Tiltaksplanen er et selvstendig dokument. Et barn kan ha flere tiltak, men bare én 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 innhold4.  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. 

 

  

                                                 
2 Jf. ordet «når» i bestemmelsene 
3 Jf. Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) s. 82-83 
4 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 

avgjørende5. 

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 

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

eller hvilke behov barnet har som må imøtekommes ved plasseringen. 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 Balsfjord 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  

 

 

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. 

Formålet med forskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt 

i lov eller i medhold av lov6. 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. 

                                                 
6 § 1 
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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. 

 

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at: 

 

• Kommunen skal dokumentere 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 
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• 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 

 

• Internkontrolldokumenter 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.7 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 

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 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 Balsfjord kommunes 

systemer for forebyggende arbeid blant barn og unge, fordi rundskrivene retter seg mot den politiske 

                                                 
7 Rundskriv Q16-2013 pkt. 2 
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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 sektor8. 

 

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 innflytelse9. 

 

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 verktøy10. Med forankring av forebyggende arbeid menes 

blant annet at mål, fremgangsmåte og ansvar er definert11. 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 området12. 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 barnehage13. 

 

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 

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 skjevutvikling14.  

 

Tiltak basert på kunnskap 

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

de 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 stille15. Det er videre opp til kommunen å velge hvilke metoder den vil benytte i det 

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

18.3.2019 
12 Se http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/ 
13 Barne- og familiedept rundskriv Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier s. 8 
14 Jf. NOU 2009:08 pkt. 8 Tidlig innsats 
15 Rundskriv Q-16/2013 pkt. 4  

http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-samarbeid-et-umulig-arbeid/
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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 effekt16. 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 

utfordringer17. 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 samarbeide18.  Det er en klar forbindelse mellom 

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

planarbeid, jf. barnevernloven § 3-219. 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 kommunen20.  

 

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 

er spesielt politiet en sentral forebyggingsaktør. For blant annet skole, barnehage, PPT og 

skolehelse- og helsestasjonstjenestene fremgår det av relevant lovverk at tjenestene har plikt til 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 øvrig21. 

                                                 
16 Jf. rundskriv Q-16/2007 
17 Jf. rundskriv Q-16/2007 
18 Rundskriv Q-16/2014 pkt.4 
19 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) del 4 
20 Jf. Ot.prp.nr 44 (1991-1992) 
21 Jf. Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
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Regelverket angir ikke hvordan samarbeidet skal skje, og det må dermed forutsettes at kommunen 

etablerer rutiner for samarbeid og at disse rutinene følges opp, jf. det statlige tilsyn i barnevernet22. 

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 politiråd23. 

Kommunen skal også legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører.24 Flere 

virksomheter spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeid uten at dette er regulert i lov og 

regelverk. Oppsøkende tjenester, fritidsklubber og familiesentre er blant annet eksempler på dette. 

Denne typen lavterskeltilbud kan spille en viktig rolle for barn, ungdom og familier, blant annet 

gjennom å tilby møteplasser og sosialt fellesskap eller ved å sørge for særlige tilbud for utsatte 

grupper.  

 

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

for en slik koordinering eller samordning25. En slik samordning kan også sies å være nødvendig for 

etterlevelse av det ikke lovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen skal være 

forsvarlig26. 

 

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

viste til ovenfor, utleder vi som revisjonskriterier at  

 

Balsfjord 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 

• legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører  

 

Barneverntjenesten i Balsfjord kommune skal: 

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

• gjennomføre tiltak i samarbeid med skoler, barnehager, PPT og skolehelse- og 

helsestasjonene, samt med politiet 

 

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

 

 

 

 

                                                 
22 Jf. NOU 2009:22 pkt. 2.2 Lovforankring og krav om samarbeid 
23 Jf. rundskriv Q-16/2007 
24 Jf. rundskriv Q-16/2007 
25 Jf. rundskriv Q-16/2007 
26 Jf. Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSNING 

3.1 Metode og datamateriale 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon27.  

 

For å besvare problemstilling 1 som gjelder barneverntjenesten saksbehandling, har vi basert oss på 

en dokumentanalyse. Under datainnsamlingen gjennomførte vi en mappegjennomgang i 

barneverntjenestens lokaler. På tidspunktet for våre undersøkelser var det 44 barn som hadde vedtak 

om hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Vi gjorde et tilfeldig utvalg av 21 mapper til undersøkelse, 

altså nært halvparten av alle mappene. Øvrige opplysninger om barneverntjenestens oppfølging av 

barn med tiltaksplaner har revisor innhentet gjennom muntlig dialog med barnevernleder. 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 

problemstillingene. 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 48 prosent av alle mappene til barn med vedtak om hjelpetiltak fra 

barneverntjenesten i Balsfjord 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 

innhentet i forbindelse med mappegjennomganger, 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 – for å være både gyldige og pålitelige. 

 

Revisors undersøkelser under problemstilling 2 som gjelder barneverntjenestens internkontroll er 

hovedsakelig basert på en analyse av barneverntjenestens dokumentasjon på egen internkontroll. 

Denne dokumentasjonen er oversendt til revisor på e-post i etterkant av oppstartsmøtet med 

tjenesten. Supplerende opplysninger om internkontrollsystemet er innhentet i oppstartsmøtet med 

kommunen og gjennom senere kommunikasjon med representanter fra barneverntjenesten. Funn 

som revisor gjør under de øvrige problemstillingene, vil 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 Balsfjord 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 seks 

skoler28 (fem kommunale og en privat), bestyrere i alle kommunens barnehager (syv kommunale og 

to private), NAV, BUP29, PPT, rektor på kulturskolen, politi, helsesøster- og jordmortjenesten og 

                                                 
27 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
28 To av skolene har samme rektor 
29 Felles BUP-tjeneste for Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Svalbard 
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psykisk helse, rus og ReHab. I de to spørreundersøkelsene stilte vi disse to gruppene ansatte en 

rekke spørsmål for å kartlegge hvordan samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre relevante 

kommunale virksomheter fungerer, 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 fem ansatte i barneverntjenesten. Da undersøkelsen 

hadde vært tilgjengelig for mottakerne i tre uker hadde fire av fem ansatte besvart den. Vi fikk senere 

informasjon fra barnevernleder om at én ansatt var ute i permisjon og ikke kom til å besvare 

undersøkelsen. Vi anser derfor at vi har fått svar fra alle de som på tidspunktet var aktive i 

virksomheten, og at det dermed er en svarprosent på 100 på denne undersøkelsen. Revisors 

spørreundersøkelse til ansatte i andre kommunale/interkommunale virksomheter ble sendt ut til 

totalt 19 personer. Også denne undersøkelsen var åpen for besvarelse i tre uker, og med 11 

besvarelser oppnådde vi en svarprosent på 58. Personene som besvarte revisjonens to 

spørreundersøkelser, omtaler vi 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 4 (100 %) 

Grunnskoler 4 (67%) 

Kommunale barnehager 3 (50%) 

Private barnehager 0 (0%) 

Helsesøster- og jordmortjenesten 1 (100%) 

Psykisk helse, rus og ReHab 1 (100%) 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 0 (0%) 

BUP 0 (0%) 

NAV 1 (100%) 

Kulturskolen 1 (100%) 

Politi 0 (0%) 

Totalt 11 (58%) 

 

Vi betrakter resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte i barneverntjenesten og 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 Balsfjord kommune har et system for 

forebyggende arbeid blant barn og unge. Det at representanter fra tre kommunale barnehager, to 

private barnehager og tre grunnskoler unnlot å besvare undersøkelsen, begrenser naturligvis 

datamaterialets tilstrekkelighet noe. Disse mottakerne av spørreundersøkelsen er blant de nærmeste 

til å kunne vurdere det forebyggende arbeidet i kommunen og samarbeidet med barneverntjenesten. 

Det samme gjelder manglende respons fra BUP og PPT. Når det gjelder dataenes pålitelighet og 

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. Noe informasjon ble også innhentet i oppstartsmøte med 

tjenesten. De som deltok i møtet fra tjenesten, fikk tilsendt referatet fra møtet og fikk anledning til 

å kommentere referatet og korrigere de opplysningene som fremgikk av det. Ansatte i 

barneverntjenesten har gitt uttrykk for at de står samlet i sine uttalelser og at de derfor mener at det 
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ikke er nødvendig å fremstille hvem i tjenesten som har gitt de ulike uttalelsene. Derfor vil det 

refereres til barneverntjenesten i rapporten når det vises til uttalelser som er gitt fra ansatte i denne. 

 

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

måtte respondentene krysse av på ett av flere rangordnede alternativ som vist i tabell 3 nedenfor.  

 
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 

 

Respondentene fikk også anledning til å velge alternativet «vet ikke» på disse spørsmålene. På de 

fleste spørsmålene i spørreundersøkelsen valgte respondentene mellom svaralternativene med 

tilhørende verdier som er oppgitt i tabell 3. De fleste spørsmålene i undersøkelsen var formulert som 

direkte spørsmål tilknyttet de temaene som vi skulle undersøke. Respondentene ble her bedt om å 

angi sitt svar 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 

kommentarer 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 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 spørsmålet ble 

besvart med alternativer tilordnet en tallverdi i henhold til skalaen presentert i tabell 3 

ovenfor. I nedenstående tabell presenteres hvilken fortolkning vi tillegger gjennomsnitts-

skårene 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 4 respondenter i 

spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de ansatte i barnevernet, og det var totalt 11 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 
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lite, har revisor valgt å gjengi resultatene av spørreundersøkelsene på et relativt overordnet nivå, og 

vi ber leseren være oppmerksom på dette. Det er ikke i alle sammenhenger vi oppgir hvor mange 

respondenter som i fritekstkommentarer har påpekt et forhold. Det innebærer at når vi skriver 

«enkelte» respondenter, kan dette bety én eller flere respondenter. Når vi skriver «flere» 

respondenter, betyr det to eller flere respondenter. Etter revisors oppfatning gir likevel 

presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsen den sentrale og nødvendige informasjonen. 

 

Revisor 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 innarbeidet 

korrigeringer og tilleggsopplysninger fra dem. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, 

sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil30 i 

datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

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

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensning  

For å besvare problemstillingen som gjelder barneverntjenestens saksbehandlingstid, har vi 

undersøkt rapporteringer fra årene 2016, 2017 og første halvdel av 2018. 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 september 2018 - altså tidspunktet da våre 

undersøkelser fant sted.  

  

                                                 
30 Se imidlertid kapittel 5.1.  
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4 BALSFJORD KOMMUNE 

Utklipp 1: Organisasjonskart per februar 201831 

 
Kilde: www.balsfjord.kommune.no 

 

Balsfjord kommune er organisert etter formannskapsmodellen med rådmann Rigmor Richardsen 

som øverste administrative leder. Ifølge kommunens hjemmesider hører barneverntjenesten til 

under enhet for helse og omsorg. Barneverntjenesten består av seks årsverk inkludert 

barnevernleder. På tidspunktet for gjennomføringen av dette prosjektet var én av stillingene ubesatt. 

Ifølge tall fra Fylkesmannen i Troms behandlet tjenesten omtrent 80 bekymringsmeldinger i 

perioden 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Av hjemmesiden til kommunen fremgår det at Balsfjord kommune er i en omorganiseringsprosess som vil vare en 

tid framover. Organisasjonskartet er derfor ikke endelig satt. 
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5 SAKSBEHANDLING 

Er saksbehandlingen i Balsfjord 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 barneverntjenesten fikk revisor informasjon om tjenestens rutiner for 

behandling av innkomne meldinger. Nye bekymringsmeldinger samt pågående saker tas opp til 

drøfting på saksbehandlermøtes som avholdes hver tirsdag. På saksbehandlermøtene utarbeides det 

en strategi for undersøkelsene, og det bestemmes hva som skal gjennomføres. Tjenesten informerer 

om at utformingen av undersøkelsen varierer etter sakens karakter, og at undersøkelsen for eksempel 

kan starte ved at det gjennomføres en samtale med barnet. Tjenesten har interne rutiner på at det 

skal opprettes en undersøkelsesplan, men opplyser at dette ikke blir gjort i alle tilfeller. 

 

For å sikre lik standard i arbeidet med registrering av bekymringsmeldinger er det hovedsakelig 

barnevernleder som registrerer meldinger i saksbehandlingssystemet. Dersom barnevernleder ikke 

er til stede, gjøres dette av barnevernkonsulent. Barneverntjenesten har et eget internt skjema for 

registrering av meldinger, og revisor har blitt forelagt dette. I skjemaet føres oversikt over mottatte 

meldinger, iverksatt undersøkelse, evaluering en og to måneder ut i undersøkelsen samt frist for 

konklusjon. Det føres også inn dato for faktisk konklusjon og dato for tilbakemelding til melder.   

 

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

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

kommunes halvårsrapporteringer til Fylkesmannen i Troms for 2016, 2017 og første halvdel av 

2018. 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 

2016, første halvår 40 0 35 1 

2016, siste halvår 37 0 21 0 

2017, første halvår 39 0 38 0 

2017, siste halvår 40 0 29 0 

2018, første halvår 27 0 25 0 
Kilde: Balsfjord kommunes halvårsrapporteringer til Fylkesmannen i Troms for perioden 2016, 2017 samt første 

halvdel 2018 

Barneverntjenesten i Balsfjord 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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Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at barneverntjenesten i Balsfjord kommune i perioden fra og med 2016 til og 

med første halvår av 2018 har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomgå innkomne meldinger innen 

en uke. Videre er revisors vurdering av barneverntjenesten i stor grad, men ikke fullt ut, har 

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

 

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

Balsfjord kommune i det alt vesentlige overholder tidsfristene når det gjelder gjennomgang av 

meldinger og gjennomføring av undersøker i henhold til regelverket. Konklusjonen er fra revisors 

side gitt med forbehold om at kommunens rapportering til Fylkesmannen ikke inneholder feil.  
 

5.2 Tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak 

 
 

Revisors funn 

I oppstartsmøte med barneverntjenesten fikk revisor informasjon om at ansvaret for å skrive 

tiltaksplaner påhviler den enkelte saksbehandler. Tjenesten har en intern mal som ligger i 

saksbehandlingssystemet og som skal sikre at planen inneholder påkrevd informasjon. For å 

forbedre arbeidet med tiltaksplaner i tjenesten har Balsfjord kommune, som en av seks kommuner i 

Troms, meldt seg på et tjenestestøtteprogram. Formålet med programmet er å bidra til at 

barneverntjenesten får konkrete og tydeligere tiltaksplaner med oppnåelige delmål av god kvalitet. 

Når det gjelder evaluering av tiltaksplaner, opplyser tjenesten om at det kommer en automatisk 

påminnelse i barneverntjenestens fagprogram om når en tiltaksplan bør evalueres, men at det ikke 

alltid er slik at evaluering gjøres på denne datoen. Tjenesten oppga også at det i alle sakene gjøres 

en evaluering av tiltak og innhold i planen, men at det kan registreres på ulike måter i systemet, slik 

at rapporteringene til Fylkesmannen på området for tiltaksplaner kan inneholde feilkilder. I denne 

forvaltningsrevisjonen har revisor selv foretatt mappegjennomgang, og har dermed ikke basert oss 

på rapporteringer til fylkesmannen ved besvaring av denne problemstillingen. 

 

Revisor fikk informasjon om at tiltaksplaner er et arbeidsområde som har blitt nedprioritert når det 

har vært stor arbeidsmengde og mangel på saksbehandlere i tjenesten, men av målskjema for 

barneverntjenesten fremgår det at tiltaksplaner er fokusområde for forbedringsarbeidet i tjenesten. 

 

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

til 21 av de totalt 44 barna som på revisors undersøkelsestidspunkt hadde enkeltvedtak om 

hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Balsfjord kommune.  

• I alle de 21 undersøkte mappene forelå det en tiltaksplan 

• I samtlige av de 21 mappene forelå det kun en plan  

• For kriteriet om at tiltaksplanen skal utarbeides samtidig med vedtaket om hjelpetiltak, gjorde 

revisor følgende funn 

o I en av mappene var tiltaksplanen utarbeidet samtidig med vedtak om hjelpetiltak 

o I fem av de undersøkte mappene var tiltaksplanen ikke datert, men tidsanvisningen 

viser at det er samsvar mellom vedtaksdato og oppstart av tiltak  

o To av planene er ikke datert, men tidsanvisningen viser at planen var utarbeidet før 

vedtaksdato 

o I ti av de undersøkte mappene er tiltaksplanen videreført uten at det er fattet nytt 

vedtak 

o I to av de undersøkte mappene er planen utgått, og det er fattet nytt vedtak uten at en 

ny plan foreligger 

o I en av mappene er tiltaksplanen ifølge datering utarbeidet en måned etter vedtaket 

• Samtlige av de undersøkte tiltaksplanene inneholdt en avgrensning på hvor lenge tiltakene 

skulle vare  

• I 20 av 21 tiltaksplaner fant revisor en situasjonsbeskrivelse. Dateringen på tiltaksplanen 

som ikke inneholdt en situasjonsbeskrivelse, viser at tiltaksplanen på tidspunktet for 

undersøkelse var helt ny 

• Alle de undersøkte tiltaksplanene inneholdt en målbeskrivelse 

• I 20 av 21 tiltaksplaner fant revisor en tiltaksbeskrivelse. Dateringen på tiltaksplanen som 

ikke inneholdt en tiltaksbeskrivelse, viser at tiltaksplanen på tidspunktet for undersøkelse var 

helt ny 

• I samtlige tiltaksplaner fremkommer tidsperspektivet for planen  

• I 15 av 21 tiltaksplaner fant revisor informasjon om evaluering. Av ti av planene fremgår 

dato for neste evaluering. I tre av planene inneholder informasjon om gjennomført 

evaluering. I to av planene fremgår både dato for neste evaluering og dokumentasjon på 

tidligere evaluering. Ingen av de undersøkte planene inneholdt en nærmere beskrivelse av 

hvordan evalueringen skulle gjøres, hvem som skulle foreta evalueringen eller ta initiativ til 

den 

• Samtlige mapper inneholdt dokumentasjon som viste at barneverntjenesten holdt seg 

oppdatert på barnets utvikling og forhold rundt barnet og barnets familie 

 

Revisors vurdering 

Revisor fant at barneverntjenesten i alle de 21 undersøkte sakene hadde utarbeidet en tiltaksplan. I 

to av de undersøkte sakene var imidlertid tiltaksplanen utgått, og det var fattet nytt vedtak uten at 

det forelå ny plan. Tiltaksplan skal følge vedtaket om hjelpetiltak. Revisors vurdering er at 

barneverntjenesten i Balsfjord kommune i 19 av de 21 undersøkte sakene har oppfylt 

revisjonskriteriet om at det skal utarbeides en tiltaksplan for barn med hjelpetiltak. I forbindelse 

med mappegjennomgangen har revisor imidlertid undersøkt alle de 21 tiltaksplanene, altså også de 

to som var utgått, og i det følgende gis det derfor en vurdering av innholdet i alle de totalt 21 

tiltaksplanene som ble undersøkt. 
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Kriteriet om at tiltaksplanen skal være utarbeidet samtidig med vedtaket er – etter revisors vurdering 

– oppfylt for seks av de 21 undersøkte sakene. Fem tiltaksplaner var ikke datert. I de øvrige 10 

sakene var planen utarbeidet før vedtaksdato, etter vedtaksdato, eller videreført uten nytt vedtak, og 

kriteriet vurderes dermed som ikke oppfylt i disse 15 sakene.  

 

Kriteriene om at tiltaksplanen skal være tidsavgrenset og at tiltaksplanen skal inneholde et 

tidsperspektiv vurderes som oppfylt for alle de undersøkte sakene. Det samme gjelder kriteriet om 

at planen skal inneholde en målbeskrivelse.  

 

I 20 av de 21 undersøkte sakene har kommunen oppfylt kriteriene om at tiltaksplanen skal inneholde 

en klar situasjonsbeskrivelse og at tiltaksplanen skal inneholde en tiltaksbeskrivelse. Følgelig 

vurderes de to kriteriene som ikke oppfylt i én av sakene. I denne saken viste datering at 

tiltaksplanen var helt ny. 

 

I tre av de 21 undersøkte sakene fremgår det informasjon om at tiltaksplanen er evaluert. I ytterligere 

to planer fremgår både dato for neste evaluering, samt dokumentasjon på tidligere evaluering. 

Revisors vurdering er derfor at kommunen i fem av 21 saker har oppfylt kriteriet om at tiltaksplanen 

skal inneholde en evaluering. Av 10 av planene fremgår det dato for neste evaluering, men det 

fremgår ikke en nærmere beskrivelse av hvordan evalueringen skal gjøres, hvem som skal foreta 

evalueringen eller ta initiativ til den. I de resterende seks planene fremgår ingen informasjon om 

evaluering. Revisors vurdering er dermed at kriteriet om til tiltaksplanen skal inneholde en 

evaluering ikke er oppfylt i 16 av 21 saker.  

 

Samtlige mapper inneholdt dokumentasjon som viste at barneverntjenesten var i kontakt med barnet, 

barnets familie og andre personer rundt barnet. Slik dokumentasjon var for eksempel referat og 

beskrivelser fra møter og samtaler med barn, foreldre samt øvrige institusjoner og oppdragstakere 

som familien var tilknyttet. Revisors vurdering er derfor at barneverntjenesten i alle de undersøkte 

sakene har oppfylt kriteriet om at tjenesten skal holde seg oppdatert på barnets og familiens 

situasjon.  

 

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

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

som har vedtak om hjelpetiltak. 
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6 INTERNKONTROLL 

Er barneverntjenestens internkontroll i henhold til krav i regelverket?  
 

 
 

6.1 Barneverntjenestens system for internkontroll 

 

Revisor har fått oversendt en samling dokumenter og skriftlige rutiner som ifølge tjenesten skal 

dokumentere barneverntjenestens system for internkontroll. Internkontrollsystemet ligger i 

saksbehandlingssystemet Compilo. Dokumentsamlingen inneholder en rekke skriftlige rutiner og 

skjemaer for de arbeidsoppgavene som barneverntjenesten utfører: 

 

• Retningslinjer for saksbehandlermøter tirsdager kl. 09.00 

• Sjekkliste for arbeid med saksbehandling og enkeltvedtak 

• Kontrollskjema og sjekkliste for plassering i fosterhjem  

• Frister for innsendelse av rapport for utført tilsyn i fosterhjem 

• Rutiner for arbeid med fosterhjem og sjekkliste for oppfølging av fosterhjem  

• Rutiner for avslutning av saker, herunder for henleggelse av undersøkelsessaker og 

avslutning av tiltakssaker 

• Tips for hvordan man kan få oversikt og kontroll på sakene i Familia  

• Skjema for forespørsel om partsinnsyn i dokumenter fra barneverntjenesten 

• Kommunen skal dokumentere 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 barneverntjenesten  

• sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens 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 barneverntjenesten 

• 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 overvåkning 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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• Informert samtykke som gir ulike instanser lov til å utveksle nødvendige opplysninger med 

saksansvarlig i barneverntjenesten med tanke på tverrfaglig samarbeid og samordnet 

oppfølging og tiltak 

• Samtykkeerklæring for plassering i fosterhjem eller på barneverninstitusjon 

• Taushetserklæring for alle ansatte i Balsfjord kommune 

• Rutiner for behandling av klage på administrative enkeltvedtak i barneverntjenesten 

• Informasjon om vedtaksmyndighet 

• Informasjon om iverksetting av frivillige hjelpetiltak i hjemmet 

• Sjekkliste og retningslinjer for gjennomføring av undersøkelser 

• Rutiner for arbeid med tiltaksplaner 

• Rutiner for gjennomgang av bekymringsmeldinger og gjennomføring av undersøkelser 

• Skjema for utfylling av mottatte meldinger per år 

• Økonomirutiner i barneverntjenesten 

• Rutiner for overføring av aktuelle ungdommer fra barneverntjenesten til sosialtjenesten 

• Rutiner for ettervern i barneverntjenesten 

• Informasjon om og sjekkliste for midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner 

• Rutiner for akuttutrykning  

 

I det følgende gis en oversikt over hvordan barneverntjenesten gjennom sitt system for 

internkontroll søker å oppfylle kravene i internkontrollforskriften som fremgår av ovenstående 

tekstboks. 

 

Barneverntjenestens organisering 

Revisors funn 

Av de ulike rutinene og sjekklistene nevnt i ovenstående opplisting fremgår det hvordan ansvar er 

fordelt mellom de ansatte i tjenesten i forbindelse med utførelse av ulike arbeidsoppgaver. 

Eksempelvis fremgår det av rutine for hjelpetiltak at fagleder, i samråd med saksbehandler, avgjør 

valg av hjelpetiltak. Saksbehandler skriver vedtak, og fagleder godkjenner vedtaket. I sjekklistene 

som brukes for eksempel ved plassering i fosterhjem, er det egen kolonne der det skal føres inn 

hvem som har hatt ansvar for gjennomføring av de ulike arbeidsoppgavene. Barneverntjenesten har 

også utarbeidet målskjema for tjenesten som revisor har fått oversendt. Av skjemaet fremgår at 

fokusområde for forbedringsarbeidet skal være tiltaksplaner. Tjenesten har også deltatt i et 

tjenestestøtteprogram for arbeid med tiltaksplaner, og av dokumentasjon fra dette arbeidet fremgår 

det også at det har vært satt av tid til flere interne fagdager der det skal arbeides med tiltaksplaner 

som fokusområde.  

 

Revisors vurdering 

Internkontrollsystemet inneholder beskrivelser av hvordan tjenesten har organisert 

arbeidsfordelingen i forbindelse med ulike arbeidsoppgaver. Systemet dokumenterer også mål for 

tjenestens forbedringsarbeid. Fordi internkontrollsystemet ikke inneholder en beskrivelse av 

hvordan barneverntjenesten er organisert på et overordnet nivå, samt tjenestens hovedoppgaver, er 

revisors vurdering at Balsfjord kommune ved barneverntjenesten til dels har oppfylt kriteriet om å 

beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og 

mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 
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Tilgang til lover og forskrifter 

Revisors funn 

Revisor har fått informasjon om at ansatte har tilgang til lovverk via internett og papirutgave på 

arbeidsstedet. Barneverntjenesten abonnerer også på en tjeneste i Visma kalt «veilederen». Gjennom 

denne får de ansatte informasjon om oppdateringer/endringer og andre forhold per e-post. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Balsfjord 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 

Som vist ovenfor har barneverntjenesten skriftlige rutiner og retningslinjer for mange av de 

arbeidsoppgavene som de utfører etter barnevernloven. Her inngår detaljerte beskrivelser av 

fremgangsmåte ved for eksempel gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. 

Det fremgår også utfyllende informasjon om vilkårene for ulike tiltak, for eksempel vilkårene for å 

iverksette frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Rutinene er tilgjengelig for de ansatte i tjenesten gjennom 

en fysisk perm, og de er også lagt inn i saksbehandlingssystemet Compilo. Videre opplyser 

barneverntjenesten at de ansatte har tilgang til og benytter seg av en veileder gitt ut av barne- og 

likestillingsdepartementet. Gjennom tjenesten «veilederen» i Visma gjennomfører de ansatte årlige 

e-kurs, som skal være bestått innen gitte frister. De ansatte tilbys ellers kurs som er innenfor 

barneverntjenestens fokusområde. Blant de ansatte i barneverntjenesten i Balsfjord kommune er det 

to sosionomer, en vernepleier, en barnevernspedagog og to med annen relevant høyskoleutdanning. 

Tjenesten har ikke utarbeidet en kompetanseoversikt.   

 

Revisors vurdering 

De ansatte i barneverntjenesten i Balsfjord har formell utdanning som er relevant for arbeidet som 

utføres i tjenesten. I tillegg har de tilgang på rutiner, retningslinjer og beskrivelser av viktige 

arbeidsoppgaver, veiledere og kurs, samt tilgang til tjenestens internkontrollsystem gjennom 

saksbehandlingssystemet som de benytter seg av. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at 

Balsfjord 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 

Revisor har spurt om hva barneverntjenesten gjør for å sikre at arbeidstakere og oppdragstakere 

medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Vi har fått informasjon om at dette gjøres 

ved at oppdragstakere, barna, foreldre og barneverntjenesten deltar i evaluering av de konkrete 

tiltakene som har vært satt i verk. Mappegjennomgangen viser at barneverntjenesten i konkrete saker 

innhenter opplysninger og erfaringer fra oppdragstakere som barnet er tilknyttet, for eksempel fra 

besøkshjem.  Tjenesten opplyser også at konkrete saker diskuteres i saksbehandlingsmøter der alle 

de ansatte i tjenesten deltar. Barneverntjenestens dokumenterte system for internkontroll inneholder 

ikke skriftlige rutiner for hvordan en skal sikre at slik samlet kunnskap og erfaring kommer til 

utnyttelse.  
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Revisors vurdering 

På bakgrunn av informasjon om rutiner fra barneverntjenesten, og funn fra mappegjennomgang, er 

revisors vurdering at Balsfjord kommune ved barneverntjenesten har oppfylt kriteriet om å sørge 

for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, 

men vi påpeker at slike rutiner ikke inngår skriftlig i tjenestens dokumenterte system for 

internkontroll.  

 

 

Bruk av erfaringer fra barn og foreldre  

Revisors funn 

Barneverntjenesten gjennomfører ikke brukerundersøkelser. Representanter fra tjenesten har 

opplyst at de i møter spør barn og foreldre hvordan de har opplevd barneverntjenestens arbeid rettet 

mot deres familie når det er gjennomført undersøkelser, satt i verk tiltak osv. Denne informasjonen 

utveksles i interne møter, og tjenesten viser til at de ut fra denne informasjonen endrer/tilpasser eller 

opprettholder sin praksis. Mappegjennomgangen som revisor har gjennomført, viser at 

barneverntjenesten gjennom møter og samtaler med barn og foreldre innhenter informasjon om 

hvordan iverksatte tiltak oppleves av barn og foreldre og hvordan tiltak eventuelt kan forbedres for 

å gjøre situasjonen bedre for brukerne. Barneverntjenestens dokumenterte system for internkontroll 

inneholder ikke skriftlige rutiner eller beskrivelser for hvordan en skal sikre at erfaringer fra barn 

og foreldre brukes til forbedring av barneverntjenesten. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Balsfjord kommune ved 

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

forbedring av barneverntjenesten, men vi påpeker at slike rutiner ikke inngår i tjenestens 

dokumenterte system for internkontroll. 

 

 

Kartlegging av risikoområder  

 

Revisors funn 

Det gjennomføres ikke risiko- og sårbarhetsanalyser i barneverntjenesten. Målskjemaet som revisor 

har fått oversendt, viser at barneverntjenesten i en periode har fokusert på arbeid med tiltaksplaner. 

Ifølge informasjon som revisor fikk i oppstartsmøtet, var dette fordi tjenesten hadde identifisert at 

det forekom avvik på dette området. Funn som vi har presentert ovenfor i kapittel 5 bekrefter denne 

erkjennelsen fra barneverntjenestens side, da vår mappegjennomgang viste enkelte avvik i arbeidet 

med tiltaksplaner. Øvrige funn i kapittel 5 viser også at det når det gjelder overholdelse av frister i 

forbindelse med gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser, ser det ut til å være 

mindre risiko for oppfyllelse av myndighetskrav. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av at barneverntjenesten har dokumentert at arbeidet med tiltaksplaner er identifisert 

som et risikoområde i tjenesten, er revisors vurdering at Balsfjord kommune ved barneverntjenesten 

i noen grad har oppfylt kriteriet om å skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er 

fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. I vurderingen legges det særlig vekt 

på at rutiner for dette ikke inngår i tjenestens dokumenterte system for internkontroll, og det ikke 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser som etter revisors syn er et sentralt virkemiddel for å 

avdekke områder innenfor tjenesten der det er risiko for manglende oppfyllelse av myndighetskrav. 
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Kontinuerlig arbeid med nødvendige prosedyrer og rutiner 

Revisors funn 

Revisor har spurt representanter fra barneverntjenesten om hvordan de arbeider kontinuerlig med 

nødvendige prosedyrer og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på 

barnevernlovgivningen. Fra tjenestens side vises det til at temaer og problemstillinger bringes inn i 

interne saksbehandlermøter. Ut fra dette gjøres det endringer og retningslinjer spesifiseres. Dette 

gjøres direkte i det elektroniske saksbehandlingssystemet Compilo og loggføres internt i loggbok. I 

Compilo vil det også fremgå hvilken dato det ble foretatt endringer. Tjenesten har ikke skriftlige 

rutiner for avvikshåndtering. Revisor har fått informasjon om at avvik i enkeltsaker tas opp med 

leder og at leder deretter «løfter det opp på et høyere nivå». 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Balsfjord kommune ved 

barneverntjenesten til dels har oppfylt kriteriet 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 legges det særlig vekt på at det 

ikke finnes skriftlige rutiner for avvikshåndtering, som etter revisors syn er et sentralt virkemiddel 

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

 

 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 

 

Revisors funn 

Barneverntjenesten har ikke egne rutiner for overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for 

å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Evaluering av/arbeid med 

internkontrollen oppgis av barneverntjenesten å ikke være tema på interne møter, og det inngår 

heller ikke i tjenestens årshjul eller i andre lignende planleggingsverktøy.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Balsfjord kommune ved 

barneverntjenesten ikke har oppfylt kriteriet om å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang 

av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 

6.2 Oppsummering og konklusjon 

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

Internkontrollsystemet består til dels av en fysisk perm med dokumenter, og til dels av rutiner og 

arbeidspraksis på flere områder som ikke er dokumentert, men som revisor har fått beskrevet av 

barneverntjenesten. For eksempel har tjenesten ikke skriftlige rutiner som sier noe om hvordan man 

skal innhente erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, eller hvordan man 

skal sørge for at samlet kunnskap og erfaring fra ansatte og oppdragstakere utnyttes. Revisor har 

imidlertid fått informasjon om hvordan disse kravene ivaretas, og vår mappegjennomgang indikerer 

også en slik praksis. I hvilken grad internkontrollsystemet skal dokumenteres er det etter 

internkontrollforskriften opp til barneverntjenesten selv å vurdere på bakgrunn av tjenestens 

størrelse, aktivitet og risikoforhold. Revisor bemerker at en utstrakt dokumentasjon av 

internkontrollsystemet er i tråd med en form for beste praksis og at tjenesten ved en slik utstrakt 

dokumentasjon vil være mindre sårbar i forbindelse med blant annet sykefravær og utskifting av 
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personell. Videre er revisors vurdering at kriteriet om at internkontrolldokumenter skal være 

oppdatert og tilgjengelig for de ansatte, er oppfylt.  

 

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

med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Funn fra kapittel 5 viser at barneverntjenesten i den 

perioden revisor har undersøkt har overholdt lovpålagte frister når det kommer til både 

gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Vi viser også særlig til funn fra 

mappegjennomgangen som viser at barneverntjenesten i alle de undersøkte sakene holdt seg 

oppdatert på situasjonen til barn og familier der barnet hadde vedtak om hjelpetiltak fra barnevernet. 

Overholdelse av tidsfrister og oppfølging av barn som er under hjelpetiltak må sies å være 

arbeidsområder av stor viktighet innenfor barneverntjenesten. Slike funn indikerer at 

barneverntjenesten i Balsfjord kommune har et velfungerende system internkontroll.  

 

Det er imidlertid også i denne vurderingen grunn til å legge vekt på at systemet for internkontroll 

også på noen områder ikke vurderes å oppfylle krav i regelverket, herunder særlig at 

barneverntjenesten ikke har rutiner for systematisk gjennomgang og overvåkning av 

internkontrollsystemet. Etter revisors syn er det en forutsetning for en velfungerende internkontroll 

at denne er dynamisk og gjenstand for jevnlig evaluering og oppdatering. I vurderingen legges det 

også vekt på at det ikke gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, og at internkontrollsystemet 

ikke inneholder skriftlige rutiner for melding avvik. Dette er etter vår vurdering svært sentrale 

virkemidler for å avdekke risikoområder i tjenesten og følge opp områder der det allerede er, eller 

er fare for, avvik eller manglende oppfyllelse av myndighetskrav. Våre funn og vurderinger i 

mappegjennomgangen indikerer også en svikt i internkontrollen på området for utarbeiding og 

oppfølging av tiltaksplaner.  

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon at barneverntjenestens 

internkontroll til dels er i henhold til krav i regelverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KomRev NORD IKS Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten 

 

32 

 

 
7 FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE 

Har Balsfjord kommune et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området?  

a) Har barneverntjenesten i Balsfjord kommune gjennomført tiltak i samarbeid med 

skole, helsestasjon, PPT og eventuelt andre, for å drive forebyggende barnevern?  

b) Er det opprette et formalisert samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer 

(skole, barnehager, helsestasjon, ungdomsklubb/aktivitetsfora for ungdom etc.) for 

å drive forebyggende barnevern?  
 

7.1 Politisk, administrativ og planmessig forankring av forebyggende arbeid 

 

 
 

Revisors funn 

 

Planstrategi for Balsfjord kommune 2016-2019 

Kommunal planstrategi for 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i møte 8.6.2016. Formålet med 

planen er ifølge plandokumentet å legge til rette for en diskusjon om planbehovet i kommunen og å 

klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte med eller videreføre for å legge til rette for 

ønsket utvikling i kommunen i perioden frem mot 2019. Gjennom den kommunale planstrategien 

ønsker kommunen å redegjøre for planbehovet i kommunen samt klargjøre hvilke planer som vil 

prioriteres i første rekke. Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i kommunen er ikke eksplisitt 

nevnt i planstrategien, men det fremgår at Balsfjord kommune ser at det er behov for en overordnet 

plan for oppvekst som har til hensikt å peke på større linjer og perspektiv som skal prege 

oppvekstsektoren i årene som kommer. Det fremgår videre at en slik plan vil være styrende for 

kommunens rolle og innsats innen oppvekstområdet og at planen kan gi et bilde av de områder som 

vurderes som viktigst å utvikle i årene fremover. Av skjema som viser prioriterte planer i slutten av 

plandokumentet, fremgår det at en kommunedelplan for barn og unge (oppvekstplan) skulle 

prioriteres i 2018. Revisor har fått informasjon fra rådmann i kommunen om at dette arbeidet skulle 

igangsettes i 2018, men at arbeidet ikke er kommet i gang på grunn av at kommunen har manglet 

kommunalsjef for oppvekst og velferd store deler av året.  

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 

Kommunestyret vedtok i møte 26.9.2018 under sak 69/18 kommuneplanens samfunnsdel for årene 

2018-2030. Kapittel 6 og 7 i planen omhandler kommunens velferdstilbud og oppvekst, men revisor 

kan ikke se at forebyggende arbeid blant barn og unge i kommunen er omtalt eksplisitt i planen. Det 

fremgår ikke informasjon om hvordan kommunen arbeider forebyggende mot barn og unge, hverken 

i barneverntjenesten eller i andre kommunale virksomheter, eller hvilke mål og strategier som 

kommunen har for dette arbeidet.  

 

 

Balsfjord kommune bør sørge for å:  

• Forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk 

• Forankre det forebyggende arbeidet på øverste politiske og administrative nivå 
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Forankring på øverste politiske og administrative nivå 

Revisor har fått informasjon om at prosjektet BTI (Bedre Tverrfaglig innsats) som er et nasjonalt 

prosjekt initiert av Helsedirektoratet. Balsfjord kommune deltar i prosjektet, og dette er ifølge 

kommunen forankret på øverste politiske nivå ved at det er gitt orientering om prosjektet til 

formannskapet. Prosjektet er også forankret på øverste administrative nivå, ved at rådmannsgruppen 

inngår som styringsgruppe i prosjektet. Revisor har i tillegg fått informasjon om at sak som gjelder 

bekjempelse av barnefattigdom er behandlet på øverste nivå i kommunen. Revisor har gjennomgått 

sakslister fra kommunestyremøter avholdt i årene 2016, 2017 og 2018 som finnes på kommunens 

hjemmesider. Vi kan ikke finne at slik sak er behandlet i kommunestyret de siste tre årene. Det 

finnes en handlingsplan for forebygging av barnefattigdom i perioden 2012-2016. Revisor er ikke 

kjent med at det er utarbeidet ny plan i etterkant av dette.  

 

Revisors vurdering  

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Balsfjord kommune ikke har oppfylt 

kriteriet om å forankre det forebyggende arbeidet i overordnet planverk. Informasjon om at 

rådmannsgruppen er involvert i prosjektet BTI, taler for at kommunen har forankret det 

forebyggende arbeidet på øverste administrative nivå. Igangsettelse av prosjektet er imidlertid så 

vidt revisor kan se ikke behandlet i kommunestyret. Fordi det heller ikke er behandlet andre saker 

vedrørende forebyggende arbeid i kommunestyret de tre siste årene, er revisors vurdering at 

Balsfjord kommune i noen grad har oppfylt kriteriet om å forankre det forebyggende arbeidet på 

øverste politiske og administrative nivå. 

 

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 Balsfjord 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, muntlig informasjon 

innsamlet i oppstartsmøte/intervju med barneverntjenesten og resultater fra spørreundersøkelsen vi 

sendte til ansatte i barneverntjenesten og til ledere av andre tjenester som arbeider med barn og unge 

i Balsfjord kommune.  

 

Barneverntjenesten har i intervju opplyst at samarbeidet innad i kommunen på generelt grunnlag 

oppleves som godt og at barneverntjenesten samarbeider med andre kommunale tjenester når det er 

nødvendig for å ivareta barns behov og interesser. Tjenesten uttrykte at de i noen tilfeller har opplevd 

                                                 
32 Revisors undersøkelser 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 Balsfjord kommune.  

Balsfjord kommune bør sørge for å:  

• etablere rutiner for samarbeid mellom tjenester 

• koordinere og samordne arbeidet med barn og unge 

 

Barneverntjenesten i Balsfjord 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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at samarbeidspartnere har hatt til dels urealistiske forventninger til hva barneverntjenesten skal 

kunne utrette i løpet av kort tid, mens barneverntjenesten på sin side har fokus på at ulike tjenester 

favnes av forskjellig lovverk og ivaretar ulike arbeidsoppgaver rettet mot barn og unge. Tjenesten 

anslo at de årlig henlegger mellom to og syv meldinger uten videre oppfølging på bakgrunn av at 

det er snakk om saker som ikke skal behandles etter barnevernloven, eller på bakgrunn av at det 

anses som hensiktsmessig at andre tjenester følger saken videre. Barneverntjenesten mener at det 

nye prosjektet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) kan bidra til å tydeliggjøre denne rolle- og 

ansvarsdelingen mellom kommunens tjenester. Mer informasjon om BTI gis senere i dette 

kapittelet. 

 

Tverrfaglig ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner 

Balsfjord kommune har opprettet en tverrfaglig ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep 

og vold i nære relasjoner. Gruppen består av fagpersonell fra barneverntjenesten, helsestasjonen, 

enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering, PPT, politi og legetjenesten. Koordinator og 

kontaktperson i gruppa er en psykisk helsearbeider ansatt i Balsfjord kommune. Gruppen møtes som 

hovedregel fire ganger i året, men dersom det oppstår akuttsaker som må drøftes utenom de oppsatte 

treffpunktene, gjøres dette ved behov. Revisor har fått oversendt en brosjyre med informasjon om 

gruppa. Her fremgår at gruppa arbeider tverrfaglig og videreformidler den hjelp det er behov for i 

de konkrete sakene. Alle offentlige tjenester som arbeider med barn og unge, kan melde inn saker 

anonymt til ressursgruppen. Dette kan for eksempel være helsesøstertjenesten, skoler, barnehager, 

barneverntjenesten, legetjenesten, NAV, psykisk helse og PPT. Av brosjyren fremgår det at 

henvendelser utenfra diskuteres anonymt i gruppa. Videre fremgår kontaktinformasjon samt 

informasjon om at det ved behov for akutt hjelp eller dersom det foreligger meldeplikt, skal meldes 

til legetjenesten, barneverntjenesten eller politiet. Revisor har fått informasjon om at brosjyren deles 

ut til aktuelle instanser og personer som arbeider med barn og unge, og at det sendes ut mail til alle 

ansatte i Balsfjord kommune der det fremgår møtedatoer og tidspunkt for å minne ansatte på at 

gruppa er tilgjengelig ved behov. Revisor har henvendt seg til koordinator for gruppa og etterspurt 

referater. Vi fikk tilbakemelding om at det ikke føres referater fra møtene og at det kun føres logg 

per enkeltsak.  

 

 

Ressursgruppe for bosetting av flyktninger  

Balsfjord kommune har opprettet en ressursgruppe for bosetting av flyktninger. Ressursgruppa 

består av representanter fra grunnskole, voksenopplæring, barnehage, rus- og psykiatritjenesten, 

NAV, flyktningetjenesten og barneverntjenesten. Overordnet målsetning for gruppen er å samordne 

tiltak for å gjøre mottak og bosettingsarbeid best mulig og å være i stand til å se større perspektiver 

i enkeltsaker ved å dele det de ulike tjenestene ser og erfarer. Gruppa drøfter vanskelige utfordringer 

i et tverrfaglig perspektiv og samordner nødvendige tiltak etter dette. Gruppa møtes annenhver 

måned.  

 

 

Boligsosialt team 

Boligsosialt team i Balsfjord kommune består av fagpersoner fra NAV, byggforvaltning, 

barneverntjenesten, økonomikontoret, helsesøster og enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering. 

Etter behov suppleres teamet med representanter fra andre fagtjenester. Formålet med teamet er å 

utvikle gode, tverrfaglige strategier og tiltak for oppfølging av utsatte grupper. Teamet skal tildele 

kommunale boliger, gi råd og veiledning i boligsosiale spørsmål og bidrar til bedre samordning og 

koordinering mellom fagtjenestene.  
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BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) 

Balsfjord kommune har i 1,5 år vært tilknyttet et stort pågående prosjekt som heter BTI (Bedre 

Tverrfaglig Innsats). Informasjon om prosjektet fremgår av en brosjyre som er tilsendt revisor. Her 

fremgår at prosjektet skal bidra til at barn og unge får nødvendig hjelp så tidlig som mulig, for å 

forbedre vilkår for optimal utvikling. Videre at fremgår det at prosjektet skal sikre alle barn og unge 

en god oppvekst i kommunen ved å skape system der kommunen setter fokus på tidlig innsats, bedre 

samhandlende tjenester og foresattes involvering. Dette skal blant annet gjøres ved å forbedre den 

tverrfaglige innsatsen i kommunen. Prosjektet skal hjelpe basis- og hjelpetjenestene til å få et bedre 

samarbeid mellom tjenestene, redusere risiko og styrke beskyttelsesfaktorer33 rundt barn og unge. 

Det vises til at BTI skal føre at kommunen får et felles, oversiktlig system for samarbeidet og at 

dette skal gjøres tilgjengelig både for ansatte og for befolkningen blant annet ved opprettelse av en 

egen BTI-side på kommunens hjemmesider. Det skal også implementeres et IKT-verktøy for 

samarbeidende tjenester og foresatte. Revisor finner at det under «Oppvekstportal» på kommunens 

hjemmeside er lagt inn informasjon om BTI og om hvordan kommunen arbeider med prosjektet. 

 

For å sikre at prosjektet har forankring i kommunen, finnes en styringsgruppe som består av 

rådmannsgruppen. Det er også gitt informasjon om prosjektet til formannskapet. Videre finnes det 

en prosjektgruppe som består av representanter fra ulike skoler og barnehager, PPT, helsestasjon, 

psykisk helse, rus og rehabilitering, barnevern, samt en prosjektarbeider i BTI og psykisk 

helsearbeid. Det er også etablert en arbeidsgruppe som skal ivareta prosessen i prosjektet. Denne 

består av tre representanter fra prosjektgruppa.  

 

 

Multisystematisk Terapi (MST) 

MST er et intensivt behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker.  

Målet med behandlingen er å redusere atferdsvanskene gjennom arbeid med ungdommen, 

ungdommens foresatte/familie og ungdommens øvrige omgivelser og sosiale nettverk. Dette er et 

tiltak som barneverntjenesten i Balsfjord kommune kjøper inn ved behov og som tilbys barn og 

unge over 12 år som har behov for slikt tilbud. Mye av dette arbeidet foregår på skolen og i hjemmet. 

 

 

Circle of Security (COS)  

Circle of Security er et foreldreveiledningskurs og en manualbasert behandlingsmodell som har som 

mål å fremme trygg tilknytning34. Kurset er basert på en tanke om at mange foreldre synes det er 

utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst og at foreldre gjennom kurset skal få verktøy 

til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir, og hva foreldre kan gjøre for å møte 

behovene bedre. Kurset er for foreldre med barn mellom 0 og 12 år. Tiltaket er behovsprøvd, og det 

er barneverntjenesten som har ansvar for å formidle kurset til barn og foreldre som de vurderer vil 

dra nytte av det. Sertifisert COS-personale leies inn av barneverntjenesten.  

 

 

Arbeidsutvalg for politiråd 

Arbeidsutvalget for politiråd er et forum som består av politi, skole, barneverntjenesten, PPT, 

helsesøstertjenesten, NAV og enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering. Arbeidsutvalget skal 

arbeide sammen for trygging og forebygging ved barn og unges oppvekstarenaer i kommunen og 

med utfordringer som kan oppstå for enkeltpersoner eller nærmiljø. Som eksempel på slike 

                                                 
33 Forhold som demper risikoen for å utvikle problemer når risikofaktorer er tilstede, jf. 

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/id2398414/ 13.2.2019 
34 https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/ 08.1.2019 

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/id2398414/
https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/
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utfordringer, nevnes rus, kriminalitet, mobbing, frafall fra skole, trafikk, fritid, nettbruk, 

radikalisering og barnefattigdom. Arbeidet koordineres av prosjektleder fra politiet.  

 

Ansvarsgrupper 

I møte med barneverntjenesten fikk revisor informasjon om at det i noen enkeltsaker opprettes 

ansvarsgrupper som består av ulike offentlige instanser. Hvem som er koordinator for ansvarsgruppa 

varierer ut fra sakenes karakter. Den som har hovedansvaret for saken, kaller inn til møter i gruppa 

og er koordinator for den. Revisor har fått informasjon om at slike grupper kan opprettes av ulike 

instanser, blant annet av barneverntjenesten. 

 

 

Samarbeidsmøter 

Barneverntjenesten avholder i enkeltsaker samarbeidsmøter med andre instanser. Slike instanser 

oppgis å kunne være skole, helsestasjon, psykisk helse, lege, BUP og PPT. For å kunne avholde 

slike møter kreves det samtykke fra den møtet gjelder. 

 

 

Tilstedeværelse i skole og barnehager 

Barneverntjenesten opplyser å ha vært til stede på foreldremøter i skoler og barnehager for å gi ulik 

informasjon. Tjenesten uttrykker et ønske om å ha ressurser til å arbeide mer forebyggende, både 

ved slik deltakelse i foreldremøter, ved å gi informasjon til barn og ansatte i skoler og barnehager 

samt å ha kontortid på skole for å være mer tilgjengelig for barn og gi veiledning ved behov. 

Barneverntjenesten har oppfordret skole, barnehage og helsestasjon til å henvende seg til dem ved 

behov for råd og veiledning. Dette gjelder særlig i anonymiserte saker der de er usikre på om de 

skal sende bekymringsmeldinger eller om de kan iverksette egne tiltak. Revisor har spurt ansatte i 

barneverntjenesten om de opplever at de ulike instansene benytter seg av denne muligheten og har 

fått informasjon om at det varierer en del og at noen virksomheter benytter seg av dette mer enn 

andre.  

 

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. 

Barneverntjenesten opplyste i møte med revisor om at de ikke er kjent med konkret kommunal 

planlegging rettet mot barn og unge, eller blir konsultert i utarbeidelsen av aktuelle deler av 

kommuneplanen. Tjenesten opplyste videre at de deltar på ulike utredninger i forbindelse med 

organisering og utredning på området for akuttberedskap. I spørreundersøkelsen 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 Balsfjord kommune. Resultatene presenteres nedenfor 

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

planlegging i Balsfjord kommune? (N=4)  

 
Kilde: KomRev NORD  

 

Diagrammet indikerer delte meninger blant de ansatte i barneverntjenesten om hvorvidt de opplever 

å bli gitt mulighet til å delta i kommunal planlegging.  

 

Gjennom vår spørreundersøkelse ønsket vi også å kartlegge kommuneansattes kjennskap til 

skriftlige rutiner og hvorvidt det faktisk er et samarbeid mellom tjenester som arbeider med barn og 

unge. I spørreundersøkelsen vår til de ansatte i barnevernet spurte vi om barnevernet har skriftlige 

rutiner for samarbeid med andre offentlige virksomheter og eventuelt hvilke offentlige 

virksomheter. Resultatet presenteres nedenfor i diagram 2: 

 
Diagram 2: Barneverntjenesten skal samarbeide med flere andre offentlige virksomheter. Har 

barneverntjenesten i Balsfjord kommune skriftlige rutiner for dette samarbeidet? I så fall: Hvilke av 

de følgende virksomhetene har tjenesten skriftlige rutiner for samarbeid med? (N=4) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Som diagrammet viser, svarte tre av fire respondenter at tjenesten har skriftlige rutiner for samarbeid 

med helsesøster- og jordmortjenesten. To av fire respondenter svarte at tjenesten har skriftlige 

rutiner for samarbeid med Psykisk helse, rus og ReHab, og to av respondentene svarte at 
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barneverntjenesten også har skriftlige rutiner for samarbeid med politiet. For de øvrige opplistede 

virksomhetene (grunnskoler, kommunale og private barnehager, NAV, BUP, PPT og Kulturskolen) 

oppga ingen av respondentene fra barneverntjenesten at det foreligger skriftlige rutiner for 

samarbeid.  

 

Videre spurte revisor om de ansatte i barneverntjenesten kjenner til om de har samarbeid med noen 

av de ovenfor opplistede virksomhetene som ikke var formalisert gjennom skriftlige rutiner, og 

hvilke typer samarbeid tjenesten eventuelt hadde. Følgende samarbeid ble nevnt av respondentene:  

 

• Tverrfaglig ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner 

• Ressursgruppe for flyktninger 

• Arbeidsutvalg for politiråd 

• BTI (Bedre tverrfaglig innsats)  

• Boligsosialt team 

• Felles veiledning fra BUP  

 

Revisor spurte også om barneverntjenesten hadde et samarbeid med andre offentlige, private eller 

frivillige aktører som ikke var nevnt i ovenstående spørsmål. Vi fikk tilbakemelding om at tjenesten 

hadde et samarbeid med Bufetat, Røde Kors og private aktører slik som familieveiledere, 

konsulenter og miljøterapeuter.  

 

Samarbeid mellom barneverntjenesten og andre virksomheter er kartlagt av revisjonen også 

gjennom spørreundersøkelsen til andre virksomheter i Balsfjord 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 hvilke typer samarbeid det eventuelt var snakk om. På dette spørsmålet 

svarte syv av respondentene at det ikke var etablert et samarbeid mellom deres virksomhet og 

barneverntjenesten. Tre respondenter svarte at slikt samarbeid var etablert, og en respondent svarte 

«vet ikke» på spørsmålet. På spørsmål om hvordan virksomhetene samarbeider med 

barneverntjenesten om forebygging, svarte en respondent at samarbeidet var gjennom tverrfaglig 

ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. I tillegg nevnte denne 

respondenten et flerfaglig forum for samarbeid på systemnivå med treffpunkter 2-3 ganger per år. 

En respondent fra barnehagesektoren svarte at forebyggende arbeid blant annet er ved at de ansatte 

tar kontakt med barneverntjenesten dersom de «har en magefølelse på at ting ikke er som det skal». 

Videre opplyste respondenten at barneverntjenesten også hadde vært på besøk i barnehagen, men at 

dette var lenge siden. En respondent svarte at samarbeidet består i at de gir opplysninger på 

anmodning fra barneverntjenesten samt at de kan ha konsultasjoner om utsatte barn. Denne 

respondenten nevnte også arbeidsgruppa for politirådet som en arena for samarbeid. En respondent 

fra skolesektoren svarte at de samarbeider med barnevernet i saker der det er bekymring rundt en 

eller flere elever, og for å få veiledning ved behov. Denne respondenten nevnte også BTI som en 

arena for samarbeid.  

 

En form for samarbeid er at virksomhetene melder bekymring til barnevernet. 10 av 11 respondenter 

svarte at deres virksomhet har faste rutiner for hvordan en skal melde bekymring til 

barneverntjenesten. En av respondentene svarte at dennes virksomhet ikke hadde slike rutiner. 

Spørreundersøkelsen fra oss inneholdt ytterligere tre spørsmål knyttet til bekymringsmeldinger i 

barneverntjenesten, og i diagrammene 3, 4 og 5 viser vi spørsmålene og svarfordelingen på disse.  
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Diagram 3, 4 og 5 (N=11) 

 
Kilde: KomRev NORD          Kilde: KomRev NORD                                Kilde: KomRev NORD 

 

Diagram 3 viser at 10 av 11 respondenter svarte at det fra deres virksomhet har vært sendt 

bekymringsmelding til barnevernet. Når barneverntjenesten mottar bekymringsmelding fra 

offentlige organer, plikter den å gi tilbakemelding om at meldingen er mottatt. Diagram 4 viser at 

seks av 11 respondenter oppga at de fikk svar på bekymringsmeldingene. Tre respondenter svarte 

at de fikk tilbakemelding fra barneverntjenesten, men at de ikke fikk tilbakemelding på alle 

bekymringsmeldingene. To av 11 respondenter svarte at de ikke fikk tilbakemelding på 

bekymringsmeldingene. Diagram 5 viser at tre av 11 respondenter svarte at de har opplevd at forhold 

vedrørende barn i dennes virksomhet tilsa at bekymringsmelding burde sendes ut, uten at dette ble 

gjort. Seks av 11 respondenter svarte at de ikke hadde opplevd dette, og to respondenter svarte «vet 

ikke». Vi ba i spørreundersøkelsen om opplysninger i fritekstfelt om hvorfor bekymringsmelding 

ikke ble sendt ut, selv om dette burde ha vært gjort. En av respondentene svarte at det alltid vurderes 

hva som kan gjøres i samarbeid med barnet og de foresatte i egen tjeneste og at dersom saken er av 

mer alvorlig karakter, meldes det alltid direkte til barnevernet. Andre tilbakemeldinger på dette 

spørsmålet var opplevd usikkerhet rundt hvorvidt det var grunnlag for å melde, stor usikkerhet rundt 

hvorvidt bekymringene var velbegrunnede samt usikkerhet rundt hva en bekymring direkte gikk ut 

på.  

 

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 til å vurdere om det er grunnlag for å melde bekymring. Resultatet presenteres nedenfor i 

diagram 6. 
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Diagram 6: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter har tilstrekkelig kunnskap for å 

vurdere om det er grunn til å melde bekymring? 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene som fremgår av diagrammet, indikerer at barneverntjenesten opplever at 

grunnskoler, kommunale barnehager, helsesøster- og jordmortjenesten og politiet i stor grad har 

tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er grunn til å melde bekymring. Private barnehager, 

BUP, PPT og enhet for psykisk helse, rus og ReHab oppleves av barneverntjenesten å i middels 

grad ha slik kunnskap. Når det gjelder kulturskolen, indikerer ovenstående diagram at 

barneverntjenesten opplever at denne virksomheten i liten grad har tilstrekkelig kunnskap for å 

vurdere om det er grunn til å melde bekymring. 

 

Barneverntjenesten kan også gi andre virksomheter pålegg om å gi de opplysninger som 

barneverntjenesten etterspør. På spørsmålet til de ansatte i barneverntjenesten om i hvor stor grad 

de opplever at følgende virksomheter gir opplysninger som barneverntjenesten etterspør fikk vi 

følgende respons:  

 
Diagram 7: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter gir de opplysninger som dere i 

barneverntjenesten etterspør:  

 
Kilde: KomRev NORD 
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Gjennomsnittsskårene i diagrammet indikerer at barneverntjenesten opplever at private barnehager 

i svært stor grad gir de opplysninger som barneverntjenesten etterspør. Helsesøster og 

jordmortjenesten, NAV, grunnskoler og kommunale barnehager oppleves i stor grad å gi de 

opplysninger som barneverntjenesten etterspør. Når det gjelder politi, enhet for psykisk helse, rus 

og ReHab, PPT, og BUP så indikerer diagrammet at disse enhetene oppleves å i middels grad gi de 

opplysningene som barneverntjenesten etterspør.35  

 

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 ledd36. Vi ba 

derfor de ansatte i barneverntjenesten svare på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 

virksomhetene er kjent med den nevnte opplysningsplikten. Resultatet presenteres nedenfor i 

diagram 8. 

 
Diagram 8: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med plikten som er gjengitt 

i informasjonsteksten ovenfor?  

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene i diagrammet indikerer at barneverntjenesten opplever at helsesøster- og 

jordmortjenesten i svært stor grad er kjent med den nevnte opplysningsplikten. Grunnskoler, 

kommunale og private barnehager og politiet oppleves av barneverntjenesten å i stor grad være 

kjent med den nevnte opplysningsplikten, og enhetene NAV, BUP, PPT, enhet for psykisk helse, 

rus og ReHab oppleves i middels grad å være kjent med opplysningsplikten. Videre indikerer 

                                                 
35 I spørreundersøkelsen stilte vi også spørsmål om i hvor stor grad barneverntjenesten opplevde at kulturskolen gir de 

opplysningene som barneverntjenesten etterspør. Bakgrunnen for at resultatet ikke fremgår av diagram 7, er at alle de 

fire respondentene svarte «vet ikke» på dette spørsmålet. 
36 «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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diagrammet at barneverntjenesten opplever at kulturskolen i liten grad er 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 nedenfor i diagram 9 og 10 samt i fritekst.  

 
Diagram 9: Hvordan opplever du at barneverntjenestens samarbeid med følgende virksomheter 

fungerer? 

 
Kilde: KomRev NORD 
 

 

Diagram 10: Hvordan opplever du at samarbeidet om forebygging mellom barneverntjenesten og din 

virksomhet fungerer? (N=11) 

 
 

Kilde: KomRev NORD 
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Gjennomsnittsskårene i diagram 9 indikerer at de ansatte i barneverntjenesten opplever et godt 

samarbeid med grunnskoler, BUP, PPT, helsesøster- og jordmortjenesten, enhet for psykisk helse, 

rus og ReHab og politiet. Videre indikerer diagrammet at tjenesten opplever et middels/hverken 

godt eller dårlig samarbeid med kommunale barnehager, private barnehager og NAV. I 

spørreundersøkelsen spurte revisor også hvordan barneverntjenesten opplever at samarbeidet med 

kulturskolen fungerer. Bakgrunnen for at resultatet på dette spørsmålet ikke fremgår av diagram 9, 

er at samtlige respondenter svarte «vet ikke» på spørsmålet. Dette indikerer at det ikke er et 

samarbeid mellom kulturskolen og barnevernet om forebyggende arbeid. 

Diagram 10 viser at to av de 11 respondentene fra samarbeidende virksomheter oppgir at 

samarbeidet om forebygging med barneverntjenesten i Balsfjord kommune fungerer godt. To av 

respondentene svarte at samarbeidet fungerer verken godt eller dårlig (middels) og syv respondenter 

svarte «vet ikke» eller at virksomheten ikke har et samarbeid med barneverntjenesten om 

forebyggende arbeid. Respondentene fikk anledning til å utdype svaret sitt. En respondent svarte at 

samarbeidet i noen saker fungerer bra, og i andre saker ikke. Videre at virksomheten mener at 

åpenhet mellom virksomhetene i konkrete saker er til det beste for barnet, men at barneverntjenesten 

i noen tilfeller har vært uenig i dette. Barneverntjenesten har selv opplyst om at dette gjelder saker 

der det ikke foreligger en samtykkeerklæring om at barneverntjenesten kan dele opplysninger om 

barnet med andre virksomheter. En annen respondent svarte at tjenestene har et greit samarbeid i 

felles systematiske team og om informasjon til utsatte barn og unge om tilbud i kommunen. Videre 

at barneverntjenesten ikke deltar med personell eller tjenester i «primær-sekundær-forebyggende 

tiltak.»  

 

En sammenligning av ovenstående diagram 9 og 10 viser altså at barneverntjenesten oppgir å ha et 

samarbeid med de aktuelle virksomhetene som fungerer godt eller middels/hverken godt eller dårlig, 

mens majoriteten av de spurte respondentene fra slike virksomheter oppgir at de ikke vet hvordan 

samarbeidet fungerer, eller at de ikke har et samarbeid med barneverntjenesten i Balsfjord 

kommune. Revisor har spurt barneverntjenesten hva som er bakgrunnen for at en så stor andel 

respondenter oppgir å ikke ha et samarbeid med barneverntjenesten. Barneverntjenesten svarte at 

de var usikre på om respondentene hadde et bevisst forhold til at de tidligere nevnte tverrfaglige 

samarbeidsforaene som også barneverntjenesten inngår i, faktisk er forebyggende samarbeid med 

barneverntjenesten.   

 

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 

dette spørsmålet svarte syv av 11 respondenter at de opplevde dette i svært liten grad. Tre 

respondenter svarte at de opplevde dette i liten grad, og en respondent svarte at den opplevde dette 

i middels 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. Resultatet 

presenteres nedenfor i diagram 11: 
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Diagram 11: Hvilke av følgende virksomheter samarbeider din virksomhet med når det gjelder 

forebyggende arbeid blant barn og unge? (N=10) 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

 

Diagram 11 viser at de spurte virksomhetene opplever skoler, kommunale barnehager, PPT, 

helsestasjonen, psykisk helse, rus og rehab og politiet som de mest relevante samarbeidspartnerne. 

Diagrammet indikerer at flere av de spurte virksomhetene finner andre samarbeidspartnere enn 

barnevernet mer relevante med hensyn til forebygging rettet mot barn og unge.  

 

Respondentene i barneverntjenesten fikk anledning til å formidle til revisor dersom de hadde mer 

informasjon om barneverntjenestens forebyggende arbeid og samarbeid med andre virksomheter. 

En respondent svarte at for å kunne jobbe godt nok med forebyggende arbeid var det behov for flere 

ansatte i barneverntjenesten, slik at tjenesten fikk kapasitet til å delta på eksempelvis foreldremøter, 

arrangere temakvelder og treffe andre forebyggende tiltak.  

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at Balsfjord kommune har etablert flere ulike fora der tjenester i kommunen 

samarbeider om arbeidet rundt barn og unge. Funnene viser at representanter fra ulike enheter og 

fagområder i kommunen inngår i samarbeidene, avhengig av hva som er fokusområdet til det enkelte 

forumet. Vi viser særlig til tverrfaglig ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i 

nære relasjoner, ressursgruppe for bosetting av flyktninger, boligsosialt team og arbeidsutvalg for 

politiråd. I BTI-prosjektet arbeides det helt konkret med å samordne det tverrfaglige arbeidet rettet 

mot barn og ungdom. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Balsfjord kommune har oppfylt 

kriteriet om å sørge for å etablere rutiner for samarbeidet mellom tjenester og å koordinere og 

samordne arbeidet med barn og unge. Det er imidlertid her grunn til å vise til resultater fra vår 

spørreundersøkelse som indikerer at tre av fire ansatte i barneverntjenesten opplever at de i middels 

grad eller svært liten grad gis anledning til å delta i kommunal planlegging. Barneverntjenesten er 

en virksomhet som det etter revisors syn er svært nærliggende å inkludere i planlegging som gjelder 

barn og unge i kommunen for å sikre tverrfaglighet i disse prosessene.  

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse viser at barneverntjenesten har skriftlige rutiner for 

samarbeid med politiet, men at det ikke finnes slike skriftlige rutiner for samarbeid med skoler, 

barnehage, PPT og skolehelse- og helsestasjonene. Barneverntjenesten viser til at de samarbeider 

med disse virksomhetene gjennom de tidligere nevnte fora og utvalg. Utover tilstedeværelse i skoler 
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og barnehager, samt dialog med virksomheter i enkeltsaker, har revisor imidlertid ikke indikasjoner 

på at barneverntjenesten på eget initiativ har etablert slikt formalisert samarbeid med de enkelte 

tjenestene. Dette understøttes av resultatene fra spørreundersøkelsen der hovedvekten av 

respondentene svarte at de i liten og svært liten grad opplevde at barneverntjenesten uoppfordret 

henvender seg til deres virksomhet for å bidra til forebygging blant barn og unge. Etter 

barnevernloven er samarbeid med andre deler av forvaltningen et særskilt ansvar som påhviler 

barneverntjenesten, noe som etter revisors syn taler for at barneverntjenesten bør ta initiativ til slike 

samarbeid. På bakgrunn av ovenstående forhold er revisors vurdering at Barneverntjenesten i 

Balsfjord kommune i noen grad oppfyller kriteriet om å samarbeide med skoler, barnehager, PPT, 

skole- og helsestasjonene og politiet, men at slike samarbeid i liten grad er på barneverntjenestens 

eget initiativ. Barneverntjenesten har gjennom spørreundersøkelse og intervju gitt klart uttrykk for 

at de opplever en ressursknapphet i virksomheten som begrenser mulighetene til å drive 

forebyggende arbeid. 

 

Revisor vurderer at barneverntjenestens tilstedeværelse i skoler og barnehager er et tiltak som kan 

være egnet til å medvirke til at andre offentlige organer ivaretar barns interesser. Det er imidlertid 

grunn til å vektlegge informasjon fra barneverntjenesten om at dette gjøres i mye mindre grad enn 

ønskelig på bakgrunn av ressurssituasjonen i tjenesten samt informasjon fra respondenter i 

spørreundersøkelsen som oppgir at det var lenge siden barneverntjenesten hadde gjennomført slike 

besøk. Revisors vurdering er derfor at barneverntjenesten i Balsfjord kommune i noen grad 

oppfyller kriteriet om å medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. 

 

7.3 Tidlig intervensjon og tiltak basert på kunnskap 

 
 

Revisors funn 

Gjennom spørreundersøkelsen 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 nedenfor i diagram 12. 

 

Balsfjord 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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Diagram 12: I hvor stor grad opplever du at følgende virksomheter er kjent med sitt ansvar for å 

drive forebyggende arbeid? 

 
Kilde: KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsskårene i diagram 12 indikerer at barneverntjenesten opplever at de fleste 

virksomhetene i middels grad er kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. Helsesøster- 

og jordmortjenesten og politiet oppleves av barneverntjenesten å i stor grad være kjent med sitt 

ansvar for å drive forebyggende arbeid. Når det gjelder NAV så oppleves denne virksomheten av 

barneverntjenesten å i liten grad være kjent med sitt ansvar for å drive forebyggende arbeid. Revisor 

presiserer at når det gjelder virksomhetene NAV og Kulturskolen, svarte én av de barnevernansatte 

«vet ikke».  

 

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 alle de 11 respondentene ja. Deretter fikk de 11 respondentene spørsmål om hvordan deres 

virksomhet driver forebyggende arbeid blant barn og/eller ungdom.  

• Pedagogisk arbeid rettet mot barn i barnehagen for at de skal få et godt selvbilde og god 

sosial kompetanse, og mestre overgangen til skole 

• Oppfølging ved psykisk helsearbeider/miljøterapeut av barn og unge med utfordringer 

knyttet til atferd, psykisk helse og rus  

• Fritidstilbud til ungdom (BULA-huset) med aktiviteter innen hobby og fritid, film- og foto 

osv. 

• Foreldreveiledning både på eget og på foreldrenes initiativ  

• Forebygging ved at barnevernet kontaktes når en kjenner at ikke alt er som det skal  

• Arbeidsutvalg for politiråd  

• Samarbeidsmøter med enhet for psykisk helse  

• Fokus på barneperspektivet ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp  

• Deltakelse i programmet «Steg for steg» (tidlig læring og ferdighetstrening i barnehage med 

mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin 

sosiale kompetanse37) 

• Fokus på nettvett 

• Konsultasjoner/samtaler/tilstedeværelse på skoler og klasseundervisning  

                                                 
37 https://www.infovestforlag.no/smasteg 10.1.2019 
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• Zippys venner (barnetrinnsprogram med fokus på å lære å mestre dagliglivets problemer, 

identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig38) 

• Fokus på klassemiljø  

• FRI (tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen39) 

• Fokus på ANT (Skadevirkninger ved bruk av alkohol, narkotika og tobakk) 

• Skolesamarbeid med rådgiver, helsesøster og miljøterapeut 

• BTI (Bedre tverrfaglig innsats)  

• Arbeid med å gi mestringsfølelse og å skape arenaer for mestring gjennom kulturskolen  

• Bry-dæ (fritidsprosjekt for ungdom) 

• Generell forebygging i henhold til bestemmelser i opplæringsloven 

• Bruk av skolen som senter i bygda også utenfor skoletida 

 

En respondent svarte at dennes virksomhet skulle drive primær- og sekundærforebyggende arbeid, 

men at virksomheten på grunn av begrensede ressurser har utfordringer ved å kunne prioritere 

primærforebyggende arbeid.  

 

I spørreundersøkelsen til barneverntjenestens ansatte stilte vi spørsmålet «Hva gjør 

barneverntjenesten i Balsfjord kommune for å bidra til at andre virksomheter arbeider 

forebyggende blant barn og ungdom? På dette spørsmålet svarte respondentene i barneverntjenesten 

at dette ble gjort gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora sammen med skoler, barnehager og 

andre tjenester.  

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at de ulike virksomhetene i Balsfjord kommune oppgir å drive en rekke 

forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Flere av disse tiltakene rettes mot barn og unge på et 

tidlig stadium og mot hele grupper av barn uten at det er identifisert konkrete problemer, såkalt 

universell forebygging. Dette indikerer at kommunen setter inn tiltak ovenfor barn og unge før det 

oppdages at barn i kommunen har utviklet eller er utsatt for problemer og utfordringer. På bakgrunn 

av dette er revisors vurdering at Balsfjord kommune har oppfylt kriteriet om å rette innsatsen mot 

barn og unge på et tidlig tidspunkt.  

 

Flere av de forebyggende tiltakene som nevnes er velutprøvde, nasjonale programmer (for eksempel 

«Steg for Steg» og «Zippys venner») og landsomfattende kampanjer (for eksempel FRI og ANT). 

Respondentene på spørreundersøkelsen viser imidlertid også til at det arbeides forebyggende 

gjennom lokale tiltak, for eksempel ved «Bry-dæ»-prosjektet og ungdomsklubb som fritidstilbud. 

Vi viser imidlertid til tidligere presenterte funn under kapittel 7.1 som viser manglende kommunal 

planlegging rundt temaet forebygging rettet mot barn og unge i Balsfjord kommune. Slik manglende 

forankring i overordnet planverk indikerer etter revisors syn at det ikke er gjort undersøkelser eller 

kartlegginger av hvilke konkrete behov og utfordringer som finnes blant barn og unge i kommunen, 

og videre hvordan Balsfjord kommune gjennom forebyggende tiltak kan imøtekomme slike behov 

og utfordringer. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Balsfjord kommune i noen grad har 

oppfylt kriteriene om å ha forebyggende tiltak som er basert på kunnskap, lokale behov og 

utfordringer, og å ha kartleggingsverktøy og kompetanse om hvilke tiltak som virker.  

 

Revisor har ikke indikasjoner på at Balsfjord kommune gjennom for eksempel behandling av saker 

i politiske utvalg har rutiner for å evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt. Manglende 

                                                 
38 http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b7C_wtLM3K.ips 

10.1.2019 
39 https://www.fristedet.no/ 10.1.2019 

http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b7C_wtLM3K.ips
https://www.fristedet.no/
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overordnet planlegging på området for barn og unge samt manglende involvering i det forebyggende 

arbeidet på øverste politiske og administrative nivå indikerer at det ikke er gjort slike evalueringer. 

Revisor presiserer imidlertid at vi ikke har vært i direkte kontakt med alle de ulike enhetene og 

virksomhetene som besvarte vår spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan effekten av 

forebyggende tiltak evalueres i nettopp disse tjenestene. Vi har tidligere i rapporten vist til at 

forebyggende tiltak iverksatt i barneverntjenesten evalueres ved direkte dialog med barn, foreldre, 

oppdragstakere og ansatte i tjenesten. All den tid det utledede kriteriet er rettet mot Balsfjord 

kommune generelt er revisors vurdering derfor at Balsfjord kommune i liten grad har oppfylt 

kriteriet om å evaluere om forebyggende tiltak har ønsket effekt. 

 

7.4 Barn og unges synspunkter 

 
 

Revisors funn  

Det finnes et ungdomsråd i Balsfjord kommune som ifølge kommunens hjemmesider består av 10 

elever fra ulike skoler i kommunen. Referat fra møtene i ungdomsrådet ligger tilgjengelig på 

kommunens hjemmesider. Referatene viser at ungdomsrådet behandler flere ulike saker, blant annet 

helsesøsters tilstedeværelse i skolen og arbeid med ulike aktiviteter for barn og unge. Av et referat 

fra 2018 fremgår det at alle ungdomsskolene i kommunen hadde jobbet med kommunens 

samfunnsplan. Referatene viser også at ordfører deltar i møtene i ungdomsrådet og gir relevant 

informasjon fra kommunestyret. Ungdomsrådet har en egen sekretær som er en ansatt i enhet for 

psykisk helse, Rus og Rehabilitering, og som er til stede i alle møtene. 

 

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 nedenfor i diagram 13. 

 
Diagram 13: I hvor stor grad opplever du at innspill fra barn og unge brukes i utformingen av 

forebyggende tiltak? (N=3) 
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• Ta utgangspunkt i barn og unges behov ved utforming av forebyggende tiltak 
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Kilde: KomRev NORD 

 

Diagrammet viser at én av respondentene svarte at den opplevde at innspill fra barn og unge i stor 

grad blir brukt i utformingen av forebyggende tiltak. To respondenter svarte at de opplever dette i 

middels grad. En av de fire spurte respondentene valgte å ikke svare på spørsmålet. I 

spørreundersøkelsen fikk også de ansatte i barneverntjenesten spørsmål om hvordan tjenesten 

innhenter innspill fra barn og unge med hensyn til forebyggende tiltak. Her svarte to av 

respondentene at barneverntjenesten gjør dette ved direkte dialog med barn og unge. En respondent 

svarte at grunnet ressursmangel innhentes ikke innspill fra barn og unge ved utformingen av 

forebyggende tiltak.  

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at kommunen har et ungdomsråd som driver jevnlig møtevirksomhet, og 

som har et tett samarbeid med sentrale politikere og representanter fra relevante tjenester i Balsfjord 

kommune. Etter revisors vurdering er ungdomsråd et sentralt virkemiddel for å innhente innspill fra 

barn og unge i kommunens arbeid rettet mot nettopp denne gruppen. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen gir motstridende indikasjoner på hvorvidt barneverntjenesten i kommunen 

innhenter innspill fra barn og unge i utformingen av forebyggende tiltak, men hovedvekten av 

respondentene oppga at dette gjøres i stor og middels grad. Vi viser også til funn presentert i kapittel 

7.3 som viser at de ulike virksomhetene i Balsfjord kommune oppgir å drive med en rekke 

forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i flere aldersgrupper og med flere ulike fokusområder. 

På bakgrunn av ovenstående forhold er revisors vurdering at Balsfjord kommune har oppfylt 

kriteriet om å ta utgangspunkt i barn og unges behov ved utformingen av forebyggende tiltak.  

7.5 Samlet konklusjon 

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

noen grad har et system for forebyggende barnevern i tråd med regelverk og anbefalinger på 

området. Videre er revisors konklusjon på underproblemstilling a at barneverntjenesten i Balsfjord 

kommune har gjennomført tiltak i samarbeid med skole, helsestasjon, PPT og andre virksomheter 

for å drive forebyggende arbeid, men at slikt forebyggende arbeid i liten grad er initiert av 

barneverntjenesten selv. Revisors konklusjon på underproblemstilling b er at det er formalisert 

samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer for å drive forebyggende arbeid. 
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8 HØRING 

Revisor sendte rapporten på høring til rådmannen i Balsfjord kommune 8. mars 2019. Vi fikk 

tilbakemelding 17.3.2019 om at Balsfjord kommune ikke hadde noen kommentarer til 

høringsutkastet.  

 

9 ANBEFALINGER 

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

• Kommunen ved barneverntjenesten bør sikre korrekt saksbehandling i saker som gjelder 

utarbeiding, bruk og evaluering av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak. 

• Kommunen ved barneverntjenesten 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 videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge. Særlig 

bør det forebyggende arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå samt i 

overordnet planverk.  

 

10 REFERANSER 

 

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

barneverntjenester 

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

• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

• NOU 2000:12 Barnevernet i Norge  

• NOU 2009:08 Tidlig innsats 

• NOU 2009:22 Lovforankring og krav om samarbeid 

• Ot.prp.nr. 69 (2008-2009)  

• Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) 

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

• Q-1105 Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder  

• 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  

• http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-

samarbeid-et-umulig-arbeid/ 

• http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-

planlegge/Forankring/ 

• www.balsfjord.kommune.no 

• https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-

beskyttelsesfaktorer/id2398414/ 

• https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/ 

• https://www.infovestforlag.no/smasteg 

http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-samarbeid-et-umulig-arbeid/
http://www.forebygging.no/Kronikker/TIDLIGERE-KRONIKKER/Forankring-og-samarbeid-et-umulig-arbeid/
http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/
http://www.kommunetorget.no/HVORFOR-planlegge/Flere-grunner-til-a-planlegge/Forankring/
http://www.balsfjord.kommune.no/
https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/id2398414/
https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/id2398414/
https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/
https://www.infovestforlag.no/smasteg


KomRev NORD IKS Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten 

 

51 

 

• http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b

7C_wtLM3K.ips 

• https://www.fristedet.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b7C_wtLM3K.ips
http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b7C_wtLM3K.ips
https://www.fristedet.no/


KomRev NORD IKS Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i 

barneverntjenesten 

 

52 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Balsfjord kommune: 

 

Offentlige anskaffelser,  

Balsfjord kommunalteknikk KF   2016 

Offentlige anskaffelser    2016 

Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet 2014 

Selvkost VAR      2013 

Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg  2011/12 

Stormoen Øst     2009 

Forvaltning, drift og vedlikehold   2008 

Barnevernet      2008 

Økonomistyring     2007 

Spesialundervisning     2006 

Iverksetting av politiske vedtak   2005 

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 38 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 
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• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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