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Sammendrag  

Bakgrunn  

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Rana kommune. Prosjektet ble bestilt av 

kontrollutvalget i Rana kommune i sak 050/20 den 09.10.2020. Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2020 til 

mars 2021. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kvaliteten på tjenesteutførelsen i 

barneverntjenesten i Rana kommune er tilfredsstillende, og om det er lagt til rette for samhandling med andre enheter 

som jobber med barn og unge.  

Om barneverntjenesten  

Barneverntjenesten er underlagt kommunaldirektør for oppvekst og kultur, og barne- og familieavdelingen. 

Barneverntjenesten er organisert som en egen seksjon under barne- og familieavdelingen i Rana kommune og ledes av 

en barnevernsleder. Nåværende leder for barneverntjenesten tok over rollen som barnevernsleder 01.01.2021. 

Barneverntjenesten består av 27 fagstillinger i tillegg til barnevernsleder og to merkantile stillinger i tjenester.  

Barneverntjenesten i Rana har over flere år hatt omfattende brudd på lov- og myndighetskrav. Revisjonen mener at 

barneverntjenesten over tid ikke har hatt en forsvarlig saksbehandling som i tilstrekkelig grad har sikret barns rett til 

omsorg og beskyttelse i samsvar med regelverket.   Det ble gjort en gjennomgang av barneverntjenesten av en ekstern 

aktør i 2020 som en del av et forbedringsarbeid i tjenesten, og tjenesten er i gang med et endringsarbeid. Det er nylig 

etablert en ny organisering av tjenestene og det er satt i gang et betydelig arbeid med å etablere, forankre og 

implementere en rekke rutiner for vesentlige arbeidsprosesser. Resultatene av dette forbedringsarbeidet vises allerede 

på flere områder, og en ser tydelig positiv utvikling for eksempel med hensyn til reduksjon i fristbrudd for undersøker, og 

en økning i antall barn som har lovpålagt tiltaksplan.  Men forbedringsarbeidet er ikke ferdigstilt på revisjonstidspunktet. 

Funnene fra denne revisjonen bør derfor inngå i det pågående forbedringsarbeidet for å sikre at nødvendige tiltak settes 

i verk. Denne rapporten viser nødvendigheten av at disse endringene gjennomføres og følges opp, og viser viktigheten av 

å etablere god internkontroll både i tjenesten og i hele kommunen for å fange opp og korrigere mangler og svikt i en 

tjeneste på et tidlig nok tidspunkt.  Læringspunktene fra denne revisjonen angår slik sett ikke bare barneverntjenesten, 

men også internkontrollen i kommunen i sin helhet. 

Internkontroll  

Undersøkelsen viser at det i liten grad har blitt arbeidet med internkontroll i barneverntjenesten frem til 2020. Det har 

frem til høsten 2020 ikke foreligget oppdaterte mål, rutiner og prosedyrer for barneverntjenesten. Det fremgår at 

ledelsen har vært kjent med at det har manglet rutiner innenfor enkelte områder av barneverntjenestene, men at 

utvikling av rutiner har tidligere blitt nedprioritert grunnet manglende kapasitet i tjenesten. Manglende kapasitet har 

også medført at det har vært betydelig etterslep på gjennomføring av lovpålagte oppgaver.  

Undersøkelsen viser at det i 2020 har blitt iverksatt flere tiltak både for å etablere mål, tydelig ansvars- og oppgavedeling, 

samt rutiner, prosedyrer og maler for sentrale arbeidsprosesser. Det er i ferd med å utarbeides en internkontrollhåndbok 

for tjenesten som skal legges til grunn for et systematisk arbeid, som skal omfatte mål, ansvarsfordeling, rutiner og 

prosedyrer. Mye av arbeidet er godt i gang, men en god del er ikke ferdigstilt på revisjonstidspunktet og revisjonen vil 

understreke viktigheten av at dette arbeidet fullføres.  

Revisjonen vil rette særlig oppmerksomhet rundt at det har vært kjent i tjenesten at sentrale krav i regelverket ikke har 

blitt fulgt og at lovpålagte oppgaver ikke har blitt gjennomført. Likevel har ikke det blitt iverksatt tiltak for å rette opp 

mangler og svikt i tjenesten på et tidlig nok tidspunkt. Revisjonen vil understreke at internkontroll er et ledelsesansvar og 

ledelsen har et ansvar for å skape et kontrollmiljø som gir tydelige forventinger til hvordan det skal arbeides slik at 

regelverk etterleves og kvaliteten er tilfredsstillende. En viktig del av internkontrollen er å utvikle, iverksette, kontrollere, 

evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
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overtredelse av barnevernlovgivningen. Revisjonen mener at kommunen ikke har sørget for at dette har blitt 

gjennomført.  

Revisjonen mener det ikke er tilfredsstillende at det ikke er gjennomført risikoanalyser av barneverntjenesten, og at det 

heller ikke er etablert rutiner for hvordan barneverntjenesten skal gjennomføre, dokumentere og rapportere vesentlige 

risikovurderinger.  Det er heller ikke opprettet et tilfredsstillende avvikssystem for barneverntjenesten i Rana. Revisjonen 

merker seg at det er etablert rutiner for melding av avvik, men at disse i liten grad benyttes av barneverntjenesten på 

revisjonstidspunktet, Revisjonen vil understreke viktigheten av at disse blir implementert og at ansatte får god opplæring.  

Revisjonen vil også peke på at rutinene for avvik også bør omfatte hva som utgjør et tjenesteavvik for å sikre at alle forstår 

hvilke avvik som skal meldes. Manglende risikoanalyser og gode avviksmeldingsrutiner fører til at kommunen ikke har 

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

myndighetskrav. Dette er avgjørende for å sikre tilfredsstillende internkontroll i samsvar med kommuneloven § 25-1.  

Revisjonen mener også det er en svakhet at barneverntjenesten ikke har gjennomført brukerundersøkelser. Systematiske 

innsamling av tilbakemeldinger og erfaringer fra barn, foreldre, arbeidstakere og ledelse er en viktig del av 

barneverntjenestens kontinuerlige forbedringsarbeid og krav til internkontroll.  

Revisjonen vil påpeke at det er overordnet ledelse som er ansvarlig for at det er etablert god internkontroll i tjenesten. 

Dette må derfor følges opp gjennom jevnlige gjennomganger av internkontrollen, rapportering på sentrale mål, krav i 

regelverket og risikoområder. Revisjonen merker seg at det er etablert rutine for en månedlig rapportering fra 

barneverntjenesten til kommunaldirektør for oppvekst og kultur, og at barneverntjenesten i samsvar med regelverket 

skal legge frem en årlig tilstandsrapport til kommunestyret. Dette vil være et viktig grunnlag for oppfølging av 

internkontrollen i tjenesten Revisjonen vil presisere at god internkontroll er et ledelsesansvar og at det er rådmann som 

er øverste ansvarlig for internkontrollen. 

Mottak av meldinger  

Etter revisjonens vurdering er arbeidet med melding i dag organisert på en hensiktsmessig måte for å sikre at meldinger 

at meldinger blir behandlet innen lovpålagte frister. Undersøkelsen viser også at Rana kommune i all hovedsak behandler 

meldinger innen fristen på én uke. Barneverntjenesten Revisjonen vil samtidig påpeke at det frem til 2020 ikke har vært 

etablert skriftlige rutiner for arbeidet, og at en dermed ikke har tilstrekkelig dokumentert fremgangsmåten ved mottak 

og behandling av meldinger. Undersøkelsen viser at Rana kommune høsten 2020 har opprettet rutiner for behandling av 

meldinger som inneholder spesifikke prosedyrer for mottak av ulike typer meldinger og der det er angitt hvem som er 

ansvarlig for mottak og håndtering av ulike typer meldinger. Undersøkelsen viser at det fortsatt er noe uklar praksis 

knyttet til behandling av meldinger i aktive tiltakssaker, om alle skal behandle i ledermøtene eller ikke. Revisjonen vil 

understreke viktigheten av at disse behandles på en etterprøvbarmåte på lik linje med andre meldinger.  

Henleggelser av meldinger skal begrunnes skriftlig. Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått viser at henleggelser i 

saker hvor det allerede er pågående tiltak, ikke har blitt begrunnet tilstrekkelig. Revisjonen mener derfor at 

barneverntjenesten i disse tilfellene bør begrunne og dokumentere at det ikke fremkommer nye opplysninger i meldingen 

som tilsier at det er behov for ny undersøkelse. 

Både offentlige og private som melder om bekymring om et barn til barnevernet skal motta en skriftlig tilbakemelding 

om at meldingen er mottatt.  Offentlige meldere skal også ha melding om det er åpnet undersøkelse i saken. Når det 

gjelder offentlige meldere viser undersøkelsen at barneverntjenesten ikke alltid har gitt skriftlig tilbakemelding om at 

meldingen er mottatt, men at dette skal være innarbeidet praksis i dag. Dette inngår også i den nye rutinen som er 

utarbeidet høst 2020. Samtidig viser undersøkelsen at det ikke alltid er gitt tilbakemelding til offentlig melder på om det 

er åpnet undersøkelse i saken. Dette er ikke i samsvar med på barnevernloven § 6-7a, der det stilles krav til at 

barneverntjenesten skal gi offentlige meldere tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak etter 

barnevernloven § 4-3. Videre viser undersøkelsen barneverntjenesten ikke har hatt praksis for å gi tilbakemelding til 

melder på meldinger som er knyttet til en pågående undersøkelsessak eller tiltakssak. Revisjonen vil påpeke at kravet om 

tilbakemelding til melder jf. barnevernloven § 6-7a gjelder i alle saker, uavhengig av om det allerede er pågående en 
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undersøkelse eller tiltak i saken. En konsekvens av at det ikke blir gitt tilbakemelding til melder, er at meldere kan få 

høyere terskel for å melde saker til barnevernet og at tilliten til at sakene blir fulgt opp blir redusert. Revisjonen merker 

seg at dette er tatt inn som eget punkt i sjekkliste for melding og undersøkelse.  

Det blir ikke systematisk sendt skriftlig tilbakemelding til private meldere. Dette er brudd på barnevernloven § 6-7a. 

Private meldere skal ha tilbakemelding på at melding er mottatt. Også for private meldere er en mulig konsekvens av at 

det ikke blir gitt tilbakemelding til melder, at meldere kan få høyere terskel for å melde saker til barnevernet og at tilliten 

til at sakene blir fulgt opp blir redusert. 

Undersøkelser  

Dersom en melding ikke blir henlagt skal barneverntjenesten iverksettes en undersøkelse for å vurdere om det er behov 

for å sette i verk tiltak for å bedre barnets omsorgssituasjon. Barneverntjenesten i Rana kommune har hatt store 

utfordringer når det gjelder fristbrudd for gjennomføring av undersøkelser. Manglende gjennomføring av undersøkelser 

innen fristen på tre måneder eller utvidet frist på seks måneder, er brudd på barnevernloven § 6-9. Både omfanget av 

overskridelser og lengden på disse overskridelsene i Rana kommune er svært alvorlig og kan ha medført at barn har blitt 

værende i en uforsvarlig omsorgssituasjon lenger enn nødvendig, uten at det har blitt satt i verk tiltak for å bedre denne 

situasjonen. Revisjonen får opplyst at fristbrudd i undersøkelsessaker blant annet skyldes høyt sykefravær, lite 

hensiktsmessig organisering og ineffektive arbeidsprosesser. Det er fra høsten 2020 satt inn tiltak for å adressere disse 

forholdene. Blant annet er det utarbeidet en rutine for undersøkelser, og teamene er omorganisert for å øke 

produktiviteten i saksbehandlingen. Revisjonen vil understreke viktigheten av å følge opp at disse tiltakene har 

tilstrekkelig effekt slik at alle at undersøkelser gjennomføres «snarest» og innen tre måneder, slik loven krever.  

Undersøkelsen viser at det frem til høsten 2020 ikke har vært etablert rutiner eller praksis for å utarbeide 

undersøkelsesplaner (plan for hva som skal undersøkes, hvem som skal involveres, tidsplan m.m.). Også stikkprøvene 

bekrefter at det i liten grad har blitt dokumentert undersøkelsesplaner. Revisjonen vil understreke at slike planer er 

sentrale dokumenter for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet med undersøkelser i barneverntjenesten. 

Selv om utarbeidelse av en undersøkelsesplan ikke er lovpålagt har dette vært en anbefaling som blant annet fremgår av 

rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene. God planlegging av en undersøkelse er også vesentlig for å sikre en 

forsvarlig prosess der en sørger for at alle vesentlige moment undersøkes, alle vesentlige aktører involveres og at 

tidsfrister overholdes m.m. Undersøkelsen viser at det frem til høsten 2020 heller ikke har vært etablert rutiner eller 

praksis for å utarbeide undersøkelsesrapporter. Gjennomgangen av stikkprøver viser også at det i svært liten grad blir 

utarbeidet undersøkelsesrapporter i sakene der det har blitt gjennomført undersøkelser. I stedet har observasjoner og 

vurderinger som er gjort i undersøkelsen dokumentert i selve vedtaksdokumentet og/eller i dokumentasjon som blir 

sendt til Fylkesnemnda i omsorgssaker. Manglende undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter har etter revisjonens 

vurdering medført at relevante vurderinger underveis i undersøkelsene ikke tilstrekkelig dokumentert eller at 

vurderingsgrunnlaget blir uoversiktlig.  Revisjonen vil påpeke viktigheten av at alle vurderinger som barneverntjenesten 

gjør både i planlegging av og gjennomføring av undersøkelsen dokumenteres fortløpende for å ivareta rettsikkerheten til 

barn og foreldre.  Revisjonen merker seg at det høsten 2020 er utarbeidet en rutine som stadfester at det skal utarbeides 

undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter i alle undersøkelsessaker. Per januar 2021 har denne rutinen ikke blitt 

fullt ut implementert.  

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 familie (jf. §4-4 i barnevernloven). Undersøkelsen viser at 

barneverntjenesten opplever å ikke ha tilstrekkelig med hjelpetiltak til rådighet. Det blir vist til både begrenset tilbud for 

eldre barn og ungdom. Det kommer også frem i undersøkelsen at det tidligere har gått lang tid fra tiltak er vedtatt til de 

er iverksatt. Revisjonen vil understreke at det ikke er tilfredsstillende at det går lang tid før det iverksettes tiltak som er 

vurdert som nødvendig for å bedre et barns omsorgssituasjon. Det er presisert i Bufdirs saksbehandlingsrundskriv at det 

må være barnets behov for hjelp og alvoret i barnets situasjon som avgjør hvor raskt tiltak må bli tilbudt. Revisjonen 
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merker seg samtidig at det er etablert tiltak for å redusere ventetiden, blant annet gjennom å etablere nye rutiner for 

tiltaksarbeid. 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana i flertallet av hjelpetiltakssaker ikke har utarbeidet en tiltaksplan. Dette 

er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan 

når hjelpetiltak blir vedtatt. Revisjonen mener det er særlig alvorlig at det er fattet en ledelsesbeslutning om å ikke 

utarbeide slike planer, og at det har blitt rapportert om planer som ikke har et reelt innhold. Revisjonen merker seg at 

ledelsen høsten 2020 har utarbeidet rutine for opprettelse av tiltaksplan og har startet et arbeid med å etablere 

tiltaksplaner. Undersøkelsen viser videre at de hjelpetiltakene og tiltaksplanene som har blitt opprettet, i liten grad har 

blitt evaluert. Dette er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at tiltaksplaner skal evalueres regelmessig. 

Undersøkelsen viser at hjelpetiltak systematisk har blitt forlenget uten at det har blitt evaluert om tiltakene har bedret 

barnets situasjon. I forarbeidene til barnevernloven blir det presisert at et siktemål med systematiske og dokumenterbare 

evalueringer er å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi en viderefører, eller prøver ut, hjelpetiltak som ikke i 

tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon. Manglende evaluering og dokumentering av slike vurderinger medfører etter 

revisjonens vurdering at ledelsen ikke har sikret forsvarlig saksbehandling i arbeidet med hjelpetiltak. Etter revisjonens 

vurdering, må mangel på evaluering av hjelpetiltak sees i sammenheng med at det i liten grad har blitt utarbeidet 

tiltaksplaner. Revisjonen merker seg at ledelsen høsten 2020 har utarbeidet rutine for opprettelse av tiltaksplan og har 

startet et arbeid med å etablere og evaluere tiltaksplaner. 

Oppfølging av barn i fosterhjem  

Undersøkelsen viser at det ikke er opprettet omsorgsplan i alle saker der det er vedtatt omsorgsovertakelse. Dette ikke i 

samsvar med barnevernloven § 4-15, der det fremgår at det skal opprettes en foreløpig omsorgsplan ved 

omsorgsovertakelsen, og en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak. Etter revisjonens vurdering er 

omsorgsplanene som er etablert og gjennomgått også svært mangelfulle. Det er ikke dokumentert hva som er målet for 

barnet, eller om barnet har medvirket til utforming av omsorgsplan. En omsorgsplan skal formidle barneverntjenestens 

plan for barnets fremtid og tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges opp. Dersom det fattes vedtak om 

hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal det utarbeides en tiltaksplan. Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i 

Rana ikke utarbeider tiltaksplaner i alle omsorgssaker hvor det fattes vedtak om hjelpetiltak. Revisjonen mener dette ikke 

er i samsvar med barnevernloven § 4-5. Revisjonen vil understreke at også hjelpetiltak i fosterhjem må evalueres jevnlig.  

Barn i fosterhjem skal følges opp av barneverntjenesten med regelmessige besøk i fosterhjemmet. Disse besøkene skal 

sikre at barnet har en god omsorgssituasjon. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt blir gjennomført tilstrekkelig med 

oppfølgingsbesøk. Dette er ikke i samsvar med Forskrift om fosterhjem § 7 som spesifiserer hvor mange besøk det er krav 

til. Revisjonen vil understeke at de lovpålagte besøkene er en viktig arena for å følge opp barnet og fosterforeldre og sikre 

at barnets stemme blir hørt.  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet tilstrekkelig rutiner og praksis for jevnlig veiledning av fosterforeldre i Rana 

kommune. Dette er ikke i samsvar med forskrift om fosterhjem § 7, der det stilles krav til at barneverntjenesten skal gi 

fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen 

varer. Det er heller ikke gjennomført brukerundersøkelser blant fosterforeldre, noe som kan være med på å kartlegge om 

råd og veiledning er tilfredsstillende. Revisjonen vil understreke at manglende råd og veiledning kan øke risiko for brudd 

i fosterhjemmet, noe som kan medvirke til ytterligere forverring av barnets omsorgssituasjon.   

Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen at dokumentering av fosterhjemsbesøk ikke har blitt tilfredsstillende 

dokumentert. Dette er ikke i samsvar med dokumentasjonskravet som følger blant annet av forsvarlighetskravet i 

barnevernloven § 1-4. Skriftlig dokumentasjon gjør at vurderinger og tiltak kan etterprøves og vurderes i ettertid og bidrar 

til at partene og deres representanter kan ivareta sine rettigheter i saken. Revisjonen merker seg likevel at det er etablert 

nye rutiner og maler for dokumentering av fosterhjemsbesøk som er tatt i bruk fra 2021 som i større grad legger til rette 

for en systematisk dokumentering av opplysninger og vurderinger som gjøres av barneverntjenesten.  

Barn i fosterhjem skal også følges opp av en uavhengig tilsynsperson som regelmessig skal gjennomføre besøk i 

fosterhjemmet og ha samtale med barnet. Formålet med tilsyn i fosterhjem er å undersøke at barnet får forsvarlig omsorg 

i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Undersøkelsen viser at Rana 
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kommune ikke gjennomfører tilstrekkelig med lovpålagte tilsynsbesøk i henhold til forskrift om fosterhjem § 9. Etter 

revisjonens vurdering er det heller ikke i samsvar med forskriften at tilsynsbesøk har blitt registrert som gjennomført når 

det av ulike grunner ikke har blitt gjennomført tilsynsbesøk. Dette gjør at statistikken ikke gir et riktig bilde av situasjonen, 

og dermed ikke et godt grunnlag for å avdekke eventuell svikt og mangler i kommunens tilbud.   

Etter revisjonens vurdering, viser undersøkelsen at endelig ansvar og oppgaver når det gjelder gjennomføring av tilsyn og 

kontroll av tilsynsrapporter ikke er tilstrekkelig avklart. Revisjonen registrerer at det ikke føres en overordnet kontroll hos 

ledelsen i barneverntjenesten over at tilsynsbesøk blir gjennomført innen fastsatte frister, selv om dette er nedfelt i nye 

rutiner. Revisjonen vil understreke viktigheten av at roller og ansvar for kontroll av tilsynsrapporter fremgår tydelig av 

rutinene, og at rutinene implementeres i praksis. 

Barns medvirkning i egen sak  

Frem til revisjonstidspunktet har det ikke vært tilfredsstillende rutiner for å sikre barns medvirkning i de ulike fasene i en 

barnevernssak. Dette er ikke i samsvar med barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I forskrift 

om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som må utøves under hele sakens 

forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet. Revisjonen finner mangler 

både knyttet til dokumentasjon av barns medvirkning både når det gjelder gjennomføring av undersøkelser, vedtak om 

hjelpetiltak, evaluering av hjelpetiltak, oppfølging i fosterhjem og ved gjennomføring av tilsyn.  Revisjonen vil særlig 

understreke viktigheten av å involvere og dokumentere barnas ønsker dersom en skal redusere oppfølgingsbesøk og 

tilsynsbesøk. Dette går ikke frem av rutinene som barneverntjenesten er i ferd med å iverksette. For å sikre at barns 

medvirkning blir tilfredsstillende dokumentert og at dette skal være lett tilgjengelig i ettertid, mener revisjonen at 

barneverntjenesten bør vurdere å tydeliggjøre rutinene ytterligere på dette området.  

Undersøkelsen viser også at det ikke har vært rutiner for å sikre av barn får tilbud om tillitsperson og at dette 

dokumenteres. Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en tillitsperson. Både 

informasjon om muligheten, og barnets ønske, skal dokumenteres i henhold til forskrift om medvirkning og tillitsperson 

§ 9. Revisjonen registrerer at barneverntjenesten i gang med å utarbeide og implementer rutiner og system for barns 

medvirkning i de ulike fasene i en barnevernssak. Revisjonen vil også fremheve viktigheten av at ansatte i 

barneverntjenesten får nødvendig opplæring i samtaler med barn og hvordan barns medvirkning kan sikres på en god 

måte.  

Barneverntjenestens samarbeid med andre aktører  

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana deltar i en rekke relevante fora knyttet til samhandling for utsatte barn 

og unge, og at samarbeidet fungerer generelt godt på ledernivå. Samtidig går det frem at barneverntjenesten har valgt å 

nedprioritere samarbeid med skoler og barnehager grunnet mangel på ressurser. Revisjonen mener at det er uheldig at 

forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling med andre aktører som arbeider med barn og unge tidvis har blitt 

nedprioritert av barneverntjenesten. Barnevernloven pålegger kommunen å drive generell forebyggende virksomhet (jf. 

§ 3-1), og barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse 

oppgaver som den er pålagt etter denne loven (jf. § 3-2). Revisjonen vurderer det som positivt at ledelsen har bestemt at 

barneverntjenesten fremover skal prioritere samarbeidsmøter, eksempelvis møter i tverrfaglige team. Dette bør 

tydeliggjøres overfor de ansatte for å sikre at alle er kjent med forventingene knyttet til dette.  

Flere peker på at samarbeidet på ansattnivå er mer personavhengig. Revisjonen mener det vil være hensiktsmessig å 

tydeliggjøre ansvar og roller i saker der flere aktører skal samarbeide. Dette for å ivareta plikten til å samarbeide jf. 

barnevernloven § 3-2 og for å sikre at fordelingen av roller og ansvar mellom barneverntjenesten og andre aktører er 

tydelig. 

Undersøkelsen viser at de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge stort sett opplever å være tilstrekkelig 

informert om hvordan de skal melde fra til barnevernet. Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana mottar 

bekymringsmeldinger både fra offentlige og private meldere, men at terskelen variere mellom tjenestene. 

Barneverntjenesten stiller spørsmål om hvorfor det ikke kommer inn flere bekymringsmeldinger fra enkelte aktører. 

Revisjonen mener dette må legges til grunn for hvor barneverntjenesten bør vurdere å øke innsatsen med å informere 

om tjenesten. Revisjonen vil påpeke at barneverntjenesten er pliktig å medvirke til at barns interesser blir ivaretatt også 

av andre organ enn barneverntjenesten selv, jf. barnevernloven § 3-2. Undersøkelsen viser at aktører som melder til 
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barneverntjenesten i dag som hovedregel får skriftlig tilbakemelding om at meldingen er mottatt, men at det ikke alltid 

blir sendt tilbakemeldinger til offentlige meldere om at undersøkelsen er gjennomført og hva som eventuelt er utfallet 

av undersøkelsen. Flere peker på at de savner tilbakemeldinger og at de noen ganger selv må etterlyse dette. Dette 

samsvarer ikke med kravene i § 6-7a i barnevernloven.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Rana kommune. Prosjektet ble bestilt 

av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 050/20 den 09.10.2020 Prosjektet ble gjennomført i perioden oktober 

2020 til mars 2021.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kvaliteten på tjenesteutførelsen i 

barneverntjenesten i Rana kommune er tilfredsstillende, og om det er lagt til rette for samhandling med andre 

enheter som jobber med barn og unge.  

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

1) I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for mottak av meldinger?  

a) I hvilken grad er arbeidet med meldinger organisert på en hensiktsmessig måte? 

b) Blir meldinger behandlet innen fristen på en uke? Ev. hvorfor ikke? 

c) Blir henlagte meldinger tilstrekkelig grunngitt?  

d) Blir det gitt tilbakemelding til melder (offentlig eller privat) om mottak og behandling av meldingen?  

2) I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for igangsetting og gjennomføring av 

undersøkelser? 

a) Blir undersøkelsene gjennomført innenfor fristen på tre (eventuelt seks) måneder? Ev. hvorfor ikke? 

b) Er undersøkelsene tilstrekkelig dokumenterte?  

i) Blir det utarbeidet en plan for undersøkelsen? 

ii) Blir gjennomføringen, observasjoner og konklusjoner tilstrekkelig dokumentert? 

iii) Kommer barnets stemme tilstrekkelig frem i undersøkelsen? 

3) I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak?  

a) Har kommunen tilstrekkelig med hjelpetiltak for de behovene som tjenesten opplever at familiene har?  

b) Blir hjelpetiltakene iverksatt innen rimelig tid?  

c) Blir det utarbeidet tiltaksplaner for alle vedtatte hjelpetiltak?  

d) Blir hjelpetiltakene tilstrekkelig fulgt opp, evaluert og eventuelt korrigert?   

4) I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre en god oppfølging av barn i fosterhjem?   

a. I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner knyttet til oppfølging av barns situasjon i fosterhjem?  

i. Er det etablert omsorgsplan for barna?  

ii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk?  

iii. Blir oppfølgingsbesøkene tilstrekkelig dokumenterte (for eksempel kommer barnet stemme 

tilstrekkelig frem)?  

iv. Gir barneverntjenesten fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning?  

b. I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende ordning knyttet til tilsyn med fosterhjem?  

i. Hvordan er tilsynsordningen organisert?  

ii. Hvordan sikrer kommunen tilfredsstillende opplæring og oppfølging av dem som har 

tilsynsoppgaven?  

iii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk?  
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iv. Blir det rapportert fra tilsynsbesøkene og blir rapportene tilstrekkelig kontrollert og fulgt opp?  

5) I hvilken grad sikrer kommunen barn medvirkning i egne saker?   

a) Har barneverntjenesten etablert system og rutiner for barns medvirkning?  

b) Blir barns medvirkning tilfredsstillende dokumentert?  

6) I hvilken grad er det etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem for å følge opp barneverntjenesten? 

a) I hvilken grad er det etablert oversikt over mål, rutiner og prosedyrer for barneverntjenesten? 

b) I hvilken grad blir det gjennomført og dokumentert jevnlige risikovurderinger for å avdekke mulig svikt 

eller mangler i barneverntjenesten?  

c) I hvilken grad arbeider barneverntjenesten med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelse av barnevernlovgivningen? 

d) Er det etablert system og rutiner for å registrere og følge opp meldte avvik knyttet til barneverntjenesten? 

e) Sørger barneverntjenesten for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll? 

f) I hvilken grad blir det gjennomført brukerundersøkelser? 

7) Har barneverntjenesten tilfredsstillende samarbeid med andre aktører for å sikre tilstrekkelig oppfølging av 

barnet (slik som skole, barnehage, politi, helsestasjon, PPT)?  

a) I hvilken grad er det etablert rutiner for samhandling og kompetansedeling mellom barneverntjenesten 

og samarbeidende tjenester knyttet til utsatte barn og unge? 

b) I hvilken grad deltar barneverntjenesten i relevante fora knyttet til samhandling for utsatte barn og unge? 

c) I hvilken grad er de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge tilstrekkelig informert om hvordan 

de kan melde til og få bistand fra barnevernet, dersom de opplever behov for det? 

d) I hvilken grad opplever barneverntjenesten at de får tilstrekkelig med bekymringsmeldinger fra 

tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge? 

e) I hvilken grad melder barneverntjenesten tilbake til tjenestene som melder om en sak, om at meldingen 

er mottatt og om det eventuelt er åpnet undersøkelse i saken? 

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen har ikke omfattet involvering av faktiske brukere (barn, foreldre eller fosterforeldre), men 

vi har kontaktet aktuelle brukerorganisasjoner som fosterhjemsforening m.m. 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er 

underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).  

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon 

om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt samlet inn og analysert. 

Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.4.2 Statistisk analyse  

Revisjonen har gjennomgått tall for barnevernet i Bufdirs kommunemonitor1 og KOSTRA-statistikk fra SSB for Rana 

kommune. Revisjonen har gjennomgått halvårsrapporteringen fra barneverntjenesten i Rana til Fylkesmannen i 

 
1 Tallgrunnlaget for indikatorene i Bufdirs kommunemonitor, er kommunenes halvårsrapportering til statsforvalteren. Kommunene 
rapporterer til statsforvalteren om situasjonen i barnevernet to ganger i året, per 30.06 og 31.12. Dataene eies av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Dataene som rapporteres brukes først og fremst for å følge med på utviklingen i det kommunale barnevern, og er ikke 
kvalitetssikret statistikk.  
Bufdir: Barnevern kommunemonitor 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1833
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Nordland. Tallene er tilgjengelige i fagsystemet Familia og revisjonen har hentet ut rapporteringen direkte fra 

fagsystemet.  

1.4.3 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer fra Rana kommune. 

Revisjonen har gjennomført totalt ti intervju med ansatte i kommunen og barneverntjenesten inkludert 

kommunaldirektør for oppvekst og kultur, avdelingsleder for barne- og familieavdelingen og barnevernsleder for 

barneverntjenesten (barnevernsleder). Videre har revisjonsteamet gjennomført intervju med 15 andre aktører i 

tjenester som samarbeider tett med barnevernet. Andre aktører som er intervjuet i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen er ledere for utvalgte skoler og barnehager, SLT-koordinator, politikontakt, 

kommunepsykolog, kommuneoverlege, samt ledere for familietjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 

PPT, familievernkontoret og BUP. Det er totalt gjennomført 25 intervjuer.  

1.4.4 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av saksmapper både knyttet til vedtak om hjelpetiltak (9 saker) 

og for barn i forstehjem (8 saker). Revisjonen har også gjennomgått meldinger som er henlagt (7 saker2). Med ett 

unntak har alle barna i stikkprøvesakene vært under 18 år på revisjonstidspunktet. Revisjonen har valgt ut saker 

der barna har ulik alder. Alle stikkprøvene av henlagte meldinger ble meldt til barneverntjenesten i 2020. I flere av 

stikkprøvene av saker med hjelpetiltak og omsorgsovertakelse har barna vært i kontakt med barnevernet siden 

fødsel. I disse sakene har revisjonen fokusert på saksbehandlingen de siste årene samt behandling av første 

melding. F.eks. har revisjonen kontrollert oppfølgingsbesøk i fosterhjem og tilsynsbesøk fra 2017 til 2020. I 

forbindelse med verifisering stiller kommunen spørsmål om verdien av stikkprøvene. Det blir vist til at det er valgt 

stikkprøver fra 2018 og at disse da sier «mest noe om hvordan det har vært og ikke endringene som skjer på flere 

områder.» Revisjonen er enig i at det er stikkprøver fra 2020/2021 om sier mest om hvordan dette gjøres i dag, 

men at det er vanskelig å fange alle deler av en prosess om en kun hadde tatt utgangspunkt i saker som ble meldt 

inn i 2020. For eksempel om tiltak er tilstrekkelig evaluert etter en gitt periode, om rett antall besøk i fosterhjem 

er gjennomført i løpet av ett år m.v. Ved å se på stikkprøver fra både 2018 og 2019 vil en også få avdekket viktige 

læringspunkt som er nødvendig å ta med inn i det pågående forbedringsarbeidet til tjenesten.  

1.4.5 Verifisering og høring  

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 

intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmann for verifisering, og eventuelle faktafeil er rettet opp i den endelige 

versjonen. Verifiseringssvaret er lagt ved rapporten som vedlegg 2.  

Høringsutkast av rapporten ble deretter sendt til rådmann for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved 

rapporten som vedlegg 1.    

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 

dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra barnevernloven og tilhørende forskrifter, herunder 

forskrift om fosterhjem og forskrift om medvirkning og tillitsperson mv. Kriteriene er nærmere presentert 

innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 3: til rapporten. 

 

 
2 Revisjonen skulle gjennomgå åtte henlagte saker, men ett av de utvalgte saksnummeret eksisterte ikke i fagsystemet Familia.  
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2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering av tjenesteområdet  

Barneverntjenesten er organisert som en egen seksjon under barne- og familieavdelingen i Rana kommune. I 2018 

ble barneverntjenesten flyttet fra helse- og omsorgssektoren til sektor for oppvekst og kultur i Rana kommune.  

Barneverntjenesten er underlagt kommunaldirektør for oppvekst og kultur, og barne- og familieavdelingen. 

Revisjonen får opplyst at avdelingsleder for barne- og familieavdelingen hadde rollen som barnevernsleder frem 

til 01.01.2021, på dette tidspunktet overtok barnevernsleder for barneverntjenesten denne rollen. Bakgrunnen 

for endringen i roller var at det er barnevernsleder som har ansvar for den daglige oppfølgingen av 

tjenesteutøvelsen i barneverntjenesten, og ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig at barnevernsleder også 

ivaretok rollen som barnevernsleder. I rapporten vil derfor barnevernsleder blir omtalt som barnevernsleder. 

Figur 1: Organisering av barneverntjenesten i Rana kommune  

 

 

Barneverntjenesten i Rana kommune består av 27 fagstillinger i tillegg til barnevernsleder. I tillegg er det to 

merkantile stillinger i tjenesten.3 Barnevernsleder i barneverntjenesten har i tillegg personalansvar for 3,5 av 

stillingene i familieseksjonen. Disse ressursene arbeider nesten utelukkende med saker som er henvist fra 

barnevernet.  

2.2 Utgifter til barneverntjenesten 

Oversikten fra Bufdirs kommunemonitor for barnevernet viser at utgiftene til barnevernet i Rana kommune er 

høyere enn for landet ellers, men noe lavere enn for resten av Nordland fylke. Oversikten viser blant annet at 

utgifter til barnevern per barn i befolkingen 0-17 år var 11 925 kroner i 2019, mens tallet er 12 308 kroner for 

resten av fylket og 10 849 kroner for resten av landet. Utgifter per barn i barnevernet i Rana var 120 298 kroner i 

2019 og 130 313 kroner i resten av fylket. For resten av landet er tallet 135 182 kroner.  

2.3 Omfang av tjenester  

I rapporteringen fra barnevernet i Rana til Statsforvalteren i Nordland er det rapportert følgende tall for 

barneverntjenesten. 

 

 
3 Per 29.01.2021 i henhold til rapportering til Statsforvalteren.  
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Tabell 1: Rapportering fra barneverntjenesten i Rana til Statsforvalteren i Nordland4 

 

Tallene fra kommunemonitoren viser at antall barn med akuttvedtak pr. 1000 i barnebefolkning i 2019 var 2,3 pr. 

1000. Tallet for resten av landet er 1,2 pr. 1000.5 Det er altså flere akuttvedtak i Rana enn det som er snittet for 

andre kommuner.  

 

 
4 Tallene er hentet direkte fra fagsystemet til barneverntjenesten i Rana kommune. Økning antall meldinger i denne oversikten skyldes en ny 
registreringspraksis for innkomne meldinger. Tidligere ble ikke meldinger i aktive tiltakssaker registrert som melding i 
saksbehandlingssystemet.  
5 Bufdir: Barnevern kommunemonitor 

 1.halvår 2019 2.halvår 2019 1.halvår 2020 2.halvår 2020 

Antall meldinger 139 110 198 208 

Antall undersøkelser 112 94 102 97 

Antall barn med hjelpetiltak 158 129 94 131 

Antall barn i fosterhjem 63 65 58 64 

Antall barn Rana kommune har 
tilsynsansvar for  

62 65 58 63 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1833
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3 Internkontroll  

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem for å følge opp barneverntjenesten? 

Under dette: 

a) I hvilken grad er det etablert oversikt over mål, rutiner og prosedyrer for barneverntjenesten? 

b) I hvilken grad blir det gjennomført og dokumentert jevnlige risikovurderinger for å avdekke mulig svikt 

eller mangler i barneverntjenesten?  

c) I hvilken grad arbeider barneverntjenesten med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelse av barnevernlovgivningen? 

d) Er det etablert system og rutiner for å registrere og følge opp meldte avvik knyttet til 

barneverntjenesten? 

e) Sørger barneverntjenesten for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll? 

f) I hvilken grad blir det gjennomført brukerundersøkelser? 

 
3.2 Revisjonskriterier 

3.2.1 Lovkrav 

I barnevernloven § 2-1 presiseres det at kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven § 25-1. 

I henhold til kommuneloven § 25-1 § skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 

sikre at lover og forskrifter følges. Rådmann  i kommunen er ansvarlig for internkontrollen og skal:   

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter blir planlagt, utført, 

kontrollert og korrigert. I Bufdirs saksbehandlingsrundskriv fremgår det at barnevernlovens regler som både dreier 

seg om innhold i tjenesten og krav til styring og ledelse må sees i sammenheng med kravene til internkontroll. 

Blant annet skal det være kjent hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, herunder hvem som er 

barneverntjenestens leder og dennes stedfortreder.6 

Frem til 01.01.2021 var internkontroll i barnevernet regulert av forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgave etter lov om barneverntjenester der det stilles følgende krav til kommunen:   

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, 

 
6 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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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 overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til 

kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

Kravet til dokumentasjon følger av barnevernlovens forsvarlighetskrav, jf. barnevernloven § 1-4. 

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til enhver tid skal dokumentere opplysninger 

og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak. En 

forsvarlig saksbehandling forutsetter at alle sentrale vurderinger som gjøres i en barnevernssak må 

dokumenteres.7 Dokumentasjonsplikten følger også av plikten til internkontroll.  

Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i 

barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd). 

3.2.2 Rammeverk for internkontroll etter COSO-modellen 

Det finnes flere rammeverk for hvordan man kan utarbeide et overordnet internkontrollsystem. Et av de mest 

brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen. Hovedelementene i COSO-modellen består av 

elementer som er felles for flere ulike rammeverk for internkontroll, og sentrale elementer er:  

• Styrings- og kontrollmiljø: Kontrollmiljøet er grunnmuren i internkontrollsystemet, og består av 

medarbeidernes holdninger, etiske verdier og kompetanse. Kontrollmiljøet blir påvirket av hvordan 

virksomheten er organisert, hvilken ledelsesfilosofi som gjelder og hvordan lederskapet blir praktisert.  

• Risikokartlegging og -vurdering: Risikovurderinger skal sikre at de arbeidsprosessene som har høyest 

sannsynlighet for, og konsekvens av, svikt, feil eller mangler blir identifisert. Det er et mål at ledelsen skal 

ta hensyn til risikovurderingene i utformingen av internkontrollen, ved at man fokuserer og avgrenser 

internkontrollen til de arbeidsprosessene som har høyest risiko. 

• Kontrollaktiviteter: Kontrollaktivitetene er de tiltakene som blir iverksatt for å sikre etterlevelse av 

regelverk, retningslinjer og krav til tjenesteutførelse, for å håndtere risiko avdekket i risikovurderingen, 

og for å bidra til at system og rutiner fungerer som forutsatt. 

• Kommunikasjon og informasjon: For å oppnå god internkontroll er det ifølge COSO-modellen også viktig 

med effektiv og tidsriktig informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

Dette er nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre det ansvaret vedkommende er tildelt. 

• Ledelsens oppfølging: For å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er nødvendige for å 

oppnå god internkontroll, er også ledelsens oppfølging viktig. Resultater skal følges opp for å avdekke om 

de er i samsvar med virksomhetens strategier og planer. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Styring og kontrollmiljø 

Utfordringer i barneverntjenesten og ekstern gjennomgang i 2020 

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur opplyser at vedkommende ble gjort oppmerksom på at 

barneverntjenesten hadde betydelige utfordringene i 2018/2019. I denne perioden viste rapporteringen til 

kommunaldirektør at barneverntjenesten hadde et stort økonomisk merforbruk. Høsten 2019 deltok 

Fylkesmannen i Nordland under folkevalgtopplæringen for kommunestyrepolitikerne i Rana. Fylkesmannen 

presenterte en oversikt over hvordan Rana kommunes resultater på ulike tjenesteområder i form av trafikklys med 

 
7 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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røde, grønne og gule områder. Andre kommunale tjenesteområder ble presentert som grønne, mens 

barneverntjenesten ble vurdert som rød. Gjennomgangen gjorde at både kommunestyret og den kommunale 

ledelsen ble mer oppmerksomme på at det var store utfordringer i driften av barneverntjenesten. På bakgrunn av 

hva som kom frem i økonomirapporteringen og i dialog med Fylkesmannen, opplyser kommunaldirektør at 

vedkommende valgte å øke sin involvering i barneverntjenesten i 2019. 

Høsten 2019 inviterte Rana kommune Fylkesmannen i Nordland til et møte der det ble diskutert hvilke tiltak som 

ville vært hensiktsmessig å iverksette i tjenesten. I møtet foreslo Fylkesmannen i Nordland at Rana kommune 

kunne å få veiledning av et team fra Bufetat. Rana kommune sa ja til å delta på dette. Et direkte tiltak som følge 

av møtet med Fylkesmannen i Nordland var at det ble ansatt en advokat i barneverntjenesten. Tidligere ble denne 

funksjonen ivaretatt av Kommuneadvokaten som flere ganger hadde påpekt at barneverntjenesten gjorde et for 

dårlig forarbeid for de juridiske vurderingene. 

Kommunaldirektør besluttet i 2020 at det skulle gjennomføres en ekstern gjennomgang av barneverntjenesten. 

Bakgrunnen for dette var at Kommunaldirektør ønsket å få en mer nøytral gjennomgang av statistikken, samt 

intervju med ulike involverte aktører. En ekstern aktør ble hyret inn for å foreta denne gjennomgangen i april 

2020. Rapporten ble ferdigstilt i juni 2020. Gjennomgangen viste at det manglet en enhetlig praksis i behandlingen 

av barnevernssaker, noe som medførte at barneverntjenesten var på etterskudd med hensyn til oppfyllelse av 

frister. I kjølvannet av rapporten har det blitt iverksatt et større arbeid med arbeidsprosesser i barneverntjenesten. 

Dette arbeidet ledes av barnevernsleder for barneverntjenesten og er på revisjonstidspunktet et pågående arbeid. 

Blant annet har barnevernssleder iverksatt en omorganisering av tjenesten og hvordan tjenesten saksbehandler 

sakene. Gjennomgangen bidro også til at en ansatt har blitt tatt ut av sin ordinære stilling for å opprette skriftlige 

rutiner, retningslinjer og maler som barneverntjenesten skal implementere. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.  

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur opplyser i intervju at det ikke har blitt arbeidet spesifikt med 

internkontroll i barneverntjenesten. Avdelingsleder for barne- og familieavdelingen opplyser i intervju at 

barneverntjenesten har hatt utfordringer med å ha kontroll på saksmengden og sakene siden 2017. I 2017 gikk 

antallet bekymringsmeldinger kraftig opp, og det ble det også iverksatt flere akuttvedtak, noe som skapte 

kapasitetsproblemer i tjenesten. Ifølge avdelingsleder skyldtes utfordringene mangel på gode systemer for 

samarbeid mellom tjenestene, mangelfulle prosesser innad i barneverntjenesten, og at lederne i liten grad har 

hatt tid eller kapasitet til å følge opp saker eller saksbehandlerne da de selv har hatt en stor saksmengde og de har 

måttet prioritere hastesaker. Dette har gitt lederne lite tid til fagutvikling og til å prioritere hvor innsatsen skal 

legges.  

Avdelingsleder opplyser at ledelsen har hatt kjennskap til at det manglet rutiner innenfor enkelte områder av 

barnevernsdriften, men at utvikling av rutiner har tidligere blitt nedprioritert grunnet stor saksmengde. 

Avdelingsleder opplever at barneverntjenesten i Rana per i dag har tilstrekkelig med ressurser, og at det viktigste 

tiltaket er å effektivisere arbeidsprosesser. Implementering av de nye rutinene vil gi ledere bedre tid til å følge opp 

de ansatte og vil kunne bidra til å løse mange av utfordringene barneverntjenesten har stått overfor. 

Barnevernsleder opplyser til revisjonen at utarbeidelse av rutiner for barneverntjenesten i Rana har blitt prioritert 

i forbedringsarbeidet som nå er satt i gang, men at det på sikt også skal det arbeides med å etablere et mer 

helhetlig system for internkontroll.  

Organisering av tjenesten  

I perioden 2017-2020 var barneverntjenesten organisert etter en «generalistmodell», med noen justeringer i 

2019. I denne perioden hadde to team ansvar for både undersøkelser, tiltak og omsorg, mens et eget mottaksteam 

hadde ansvar for å ta imot meldinger. Det fremgår av intervju at denne organiseringen ikke fungerte godt da 

teamlederne ikke hadde den overordnede oversikten over saksflyten i saksbehandlingen. I denne perioden var det 

mange saker som ble plassert på en venteliste fordi det ikke var ledige saksbehandlere. Etter en evaluering i mai 

2020 ble det bestemt at barneverntjenesten skulle gå over til en «spesialistmodell» der hvert team hadde ansvar 
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for en spesifikk del av saksflyten. Fra å ha to team som begge hadde ansvar for undersøkelser, tiltakssaker og 

omsorgssaker, ble teamene rendyrket. Høsten 2020 ble det besluttet at det skulle være ett team for mottak og 

undersøkelser, ett team for tiltakssaker og ett team for omsorgssaker.8 Teaminndelingen fremgår av figuren 

under.  

Figur 2: Intern organisering av barneverntjenesten i Rana 

 

 

Barnevernsleder vurderte at omorganiseringen ville kunne bidra til å øke produksjonen i teamene og redusere 

saker på venteliste. Barnevernsleder opplyser at omorganiseringen har bidratt til at saksbehandlerne i større grad 

arbeider innenfor deres spesialiseringer og at saksbehandlingstiden har gått ned. Det opplyses også at ledelsen 

har bedre oversikt over sakene, ettersom samme teamleder har oversikt over alle de samme type sakene.  

Selv om det er etablert en spesialistmodell opplyses det at dersom en saksbehandler har få saker og ledig kapasitet, 

blir denne ressursen for en kortere periode flyttet over til et annet team der saksmengden er større. Dette er ulikt 

fra tidligere, der saksbehandlerne kun behandlet sakene til sitt team, noe som til tider bidro til store variasjoner i 

arbeidsmengde mellom saksbehandlerne. Fordi saksmengden var stor, bidro dette til at teamlederne også i stor 

grad arbeidet som saksbehandlere. Det opplyses at nåværende organisering skaper større fleksibilitet og har 

bidratt til å frigjøre tid for teamlederne, slik at de i større grad kan ivareta ledelsesoppgaver.  

I forbindelse med omorganiseringen ble det etablert en praksis for at det skal gjennomføres overgangssamtaler 

mellom saksbehandler fra det teamet saken skal overføres fra og saksbehandler i det teamet saken skal overføres 

til. I spesielt utfordrende saker skal også teamlederne på begge teamene delta i overgangssamtalen. Dette var ikke 

praksis under den tidligere organiseringen. Revisjonen får likevel opplyst i intervju at det ikke alltid blir gjennomført 

en slik overgangssamtale.  

Fordeling av myndighet og ansvar i barneverntjenesten 

Barnevernsleder har ifølge delegeringsreglemenent for Rana kommune (vedtatt av kommunestyret 8.11.2016)9  

myndighet i henhold til barnevernloven § 2-1. § 2-1 i barnevernloven beskriver hvilke ansvar som kommunen har 

etter loven, herunder krav til internkontroll og at det i hver kommune skal det være en administrasjon med en 

leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Dette innebærer blant annet myndighet til å treffe vedtak i 

henhold til barnevernloven, forberede saker for behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak.  

 
8 Barneverntjenesten i Rana var også organisert etter en spesialistmodell før 2017. 
9 Rana kommune. Delegering av myndighet. Ikke datert.  
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Barnevernsleders myndighet fremgår nærmere av et eget skriv «Delegering av myndighet» som revisjonen har 

fått tilsendt. Det fremgår at barnevernleder har delegert myndighet til å disponere budsjett, innkjøp, anvisning, 

samt personal, informasjon og særlov. Det kommer frem at delegert myndighet ikke kan delegeres videre.   

Dokumentet er ikke datert og det er derfor ikke klart når myndigheten ble delegert.  

Det foreligger pr. i dag ikke et internt delegeringsreglement for barneverntjenesten i Rana som gir oversikt over 

vedtaks- og beslutningsmyndighet i barneverntjenesten (under barnevernsleder)10. Revisjonen får opplyst at dette 

skal utarbeides i løpet av våren 2021.  Selv om det ikke foreligger et internt delegeringsreglement vises det i 

intervju til at både barnevernsleder og teamlederne godkjenner vedtak om hjelpetiltak. Det opplyses i intervju at 

det i forbindelse med arbeidet med å etablere rutiner og internkontroll for barneverntjenesten, skal utarbeides 

nye og oppdaterte stillingsbeskrivelser for blant annet avdelingsleder for barne- og familieavdelingen og 

barnevernsleder for barneverntjenesten. Disse stillingsbeskrivelseneer pr. april 2021 utarbeidet, men de er ikke 

gjennomgått med medarbeiderne i tjenesten enda. Det skal fremgå i stillingsbeskrivelsen hvilket ansvar som ligger 

til de ulike stillingene.  

Internkontrollsystem 

Avdelingsleder for barne- og familieavdelingen opplyser i intervju at sist gang det ble utarbeidet rutine for 

internkontroll i barneverntjenesten var i 2006. Denne ble tidligere gjennomgått årlig med de ansatte. Det blir 

påpekt at formen på gjennomgangen ikke var like hensiktsmessig ettersom fokuset i stor grad var på om det er 

noe som skal endres/fjernes, og i mindre grad på hvordan intensjonene i tjenestene etterleves.  

På revisjonstidspunktet var det startet et arbeide med å utarbeide en internkontrollhåndbok for 

barneverntjenesten, med egne kapitler for ansvar, myndighet og rettigheter (kap. 2), interne rutiner ved Rana BV 

(kap.3), oppdragstakere, økonomi og godtgjøring (kap. 4), arbeid i hastesituasjoner, akuttplasseringer (kap.5), 

meldingsarbeid og undersøkelser (kap. 6), hjelpetiltak når barnet bor hjemme (kap. 7), tiltak utenfor hjemmet 

(kap. 8) og internkontroll, organisasjonskart og stillingsbeskrivelser (kap. 9).  

Rapportering  

Barneverntjenesten rapporterer kvartalsvis og halvårig til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). 

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur har mottatt den kvartalsvise rapporteringen som enhetsleder sender til 

Fylkesmannen, samt månedlig økonomirapportering fra avdelingsleder i barne- og familieavdelingen for alle 

tjenestene i avdelingen.  

Kommunaldirektør har ønsket en mer detaljert rapportering fra barneverntjenesten. I november 2020 ble det 

utarbeidet et målkort som barneverntjenesten skal rapportere på, og det er i den forbindelse utarbeidet en ny 

rapporteringsmal. Barneverntjenesten skal etter den nye malen rapportere til kommunaldirektør månedlig om 

hva som er status for sykefravær, ressurssituasjonen og tjenestedata som mål, tjenestekvalitet og oppfyllelse av 

lovkrav. Kommunaldirektør skal ha faste møter med avdelingsleder der de går gjennom rapporteringen. Første 

møte blir i slutten av januar 2021 og møtene skal avholdes månedlig, med unntak i juli og desember. Revisjonen 

har ikke fått avklart om disse møtene er startet opp om de gjennomføres som planlagt. På spørsmål om dette fra 

revisjonen i forbindelse med verifisering svarer kommunen «Her kan vi snakke om ulike former for 

oppfølgingsmøter:  

1. Møter i forbindelse med virksomhetsplanlegging herunder etablering av tjenestedata. 
2. Tema er satt opp som sak i sektorens ledermøter. 
3. Enkeltmøter med den enkelte avdelingsleder for gjennomgang av økonomi og tjenestedata.  
4. Årlige dialogmøter med avdelingsledernes ledergrupper. 

 
10 Rana kommune. Delegeringsreglement for Rana kommune. Vedtatt i kommunestyret 8. november 2016 i sak 78/16 
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Det skrives referat fra ledermøtene, men da mer i form av hva som er tatt opp og bestillinger. Utover det vil 

oppfølging være dokumentert gjennom virksomhetsplaner, vedlegg om tjenestedata og økonomirapporter til 

økonomiavdelingen.» 

Det har tidligere ikke blitt utarbeidet noen fast årsrapport for barnevernet. Det foreligger et dokument med tittel 

«Årsrapport 2019». Det opplyses at dette var en enkeltstående tilstandsvurdering av situasjonen i barnevernet 

som nåværende barnevernsleder utarbeidet etter at hun tiltrådte som barnevernsleder sammen med 

avdelingsleder for barne- og familieetaten for å kartlegge status og mangler i tjenesten. Det opplyses at skal 

utarbeides en årlig rapport som skal legges frem for kommunestyret hvert år. 

Kontrollaktiviteter 

Kommunaldirektør, avdelingsleder eller barneverntjenesten gjør ingen egne kontroller med hensyn til etterlevelse 

av regler og rutiner for eksempel gjennom nøkkelkontroller, saksmappegjennomgang o.l.  

Det er imidlertid etablert en rutine for å følge opp saksbehandlerne gjennom månedlige saksgjennomganger. 

Dette utgjør den primære kontrollen for å sikre at lovkrav og rutiner etterleves. Det kommer likevel frem i 

undersøkelsen at dette ikke alltid blir gjennomført fast på månedlig basis. Det blir ikke foretatt noe samlet 

rapportering om resultatene fra disse saksgjennomgangene til barnevernsleder eller andre.  

Det opplyses at de nye rutinene for overføring av saker fra undersøkelsesteamet til tiltaksteamet også utgjør et 

kontrollpunkt for om dokumenter foreligger. Utover dette blir det ikke gjennomført noen formelle kontroller av 

om lovkrav og rutiner blir etterleves i den enkelte sak, og hvordan dette ev dokumenteres.  

3.3.1 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i liten grad har blitt arbeidet med internkontroll i barneverntjenesten. Det fremgår at 

ledelsen har vært kjent med at det har manglet rutiner innenfor enkelte områder av barneverntjenestene, men at 

utvikling av rutiner har tidligere blitt nedprioritert grunnet manglende kapasitet. Etter revisjonens vurdering, er 

dette et brudd med kravet til internkontroll i barneverntjenesten. Barneverntjenesten i Rana har over flere år hatt 

omfattende brudd på lov- og myndighetskrav. Etter revisjonens vurdering, har barneverntjenesten ikke sørget for 

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

for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen. Revisjonen vil påpeke at ledelsen 

må sørge for at tjenesten har en drift som til enhver tid er i samsvar med krav i regelverket. 

Revisjonen merker seg at det fra 2020 har blitt iverksatt flere tiltak for å rette opp svikt i tjenesten. Det er viktig at 

det er satt i gang et omfattende arbeid med å opprette skriftlige rutiner, i tillegg til at det er gjort endringer i 

arbeidsprosesser og organisering med formål om å redusere brudd på lovkrav. Revisjonen vil understreke 

nødvendigheten av at barneverntjenesten etablerer et helhetlig internkontrollsystem som er tilpasset tjenestens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Revisjonen mener også at barneverntjenesten må utarbeide en 

overordnet beskrivelse av hvordan internkontrollen skal organiseres og følges opp av barneverntjenesten og 

overordnet ledelse i kommunen.   

For å sikre at brudd på lovkrav ikke fortsetter må det rapporters jevnlig på mål, regeletterlevelse m.m. slik at 

eventuelle utfordringer kan følges opp på riktig ledernivå (barnevernsleder, avdelingsleder, kommunaldirektør 

og/eller rådmann).  Månedlig rapportering på sentrale mål og krav, er etter revisjonens vurdering et viktig og 

nødvendig tiltak. Revisjonen vil understreke viktigheten av at dette blir etablert. Revisjonen vil også vise til at det 

fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i 

barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd). Revisjonen vil understreke viktigheten av at denne rapporten gir 

god innsikt i arbeidet med å forbedre tjenestene og gir både kommunens øverste politiske og administrative 

ledelse tilstrekkelig informasjon til å vurdere om barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og 

at tjenestene er forsvarlige. Revisjonen mener også at det som en del av internkontrollen bør etableres noen 

sentrale kontroller for å sikre at nye rutiner og prosedyres iverksettes og at saksbehandlingen reflekterer dette.  

Det er avgjørende at barnevernleder følger opp sine leder og ansatte med hensyn til dette og etablerer 

hensiktsmessige kontrolltiltak.   
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Undersøkelsen viser at det ikke utarbeidet en oversikt over ansvarsområdene og vedtaks-/ beslutningsmyndighet 

internt i barneverntjeneste. Det er ikke dokumentert hvilke myndigheter som for eksempel. teamleder og 

saksbehandler/barnevernkonsulent har. Selv om det kommer frem av delegering av myndighet til barnevernleder 

at denne ikke kan delegeres viser undersøkelsen at teamledere i praksis fatter vedtak om hjelpetiltak. Som ledd i 

internkontrollen må barneverntjenesten sikre at ansvarsfordelingen er forankres skriftlig og at det etableres et 

tydelig delegeringsreglement for tjenesten.  

 

3.4 Mål, rutiner og prosedyrer for barneverntjenesten 

3.4.1 Datagrunnlag 

Ledelsen opplyser i intervju at barneverntjenesten tidligere ikke har hatt definerte mål, utover at 

barneverntjenesten skal oppnå de lovkrav som til enhver tid stilles til tjenesten. Høsten 2020 har ledelsen i 

barnevernet arbeidet med å utvikle et målbilde for barneverntjenesten i Rana. Bufetat bistår Rana i arbeidet med 

å utvikle mål som del av veiledningsmøtene som startet opp sommeren 2020. Målbildet som nå er under 

utarbeidelse, inneholder kvalitetsmål der det blant annet legges det vekt på at barnevernet skal være bærekraftig 

og ha barnet i fokus. Det opplyses i intervju at arbeidet med å utvikle et målbilde for tjenesten har vært nyttig, da 

det også har bidratt til diskusjon og drøftinger om hvilke type tjeneste barneverntjenesten ønsker å være og 

hvordan tjenesten kan gjøre en best mulig jobb. 

Frem til høsten 2020, har det i liten grad vært etablert egne rutiner for prosesser i barneverntjenesten. Det blir 

opplyst i intervju at de tidligere rutinene som har foreligget har vært lite relevante for dagens barneverntjeneste, 

og i liten grad har blitt benyttet av saksbehandlerne. Flere av disse rutinene ble utarbeidet i 2008 og sist reviderte 

i 2011, og inneholdt blant annet stillingstitler som ikke eksisterer lengre. Det opplyses at mangel på skriftlige 

rutiner har gjort det særlig utfordrende for nyansatte å sette seg inn i arbeidsprosesser i barneverntjenesten. I 

fravær av skriftlige rutiner, har teamledere og erfarne ansatte svart muntlig på spørsmål fra saksbehandlere om 

hvordan tjenester skal utføres. Det påpekes i intervju at dette har medført en økt risiko for at det skal utvikle seg 

ulike praksiser for gjennomføring av samme oppgave.  

På bakgrunn av den eksterne gjennomgangen som ble gjort av barneverntjenesten i Rana første halvår 2020, ble 

det satt i gang et utviklingsarbeid for barneverntjenesten som blant annet innebærer en full gjennomgang av 

rutiner. I september 2020 ble en av teamlederne tatt ut av sin stilling og har arbeidet på fulltid med utarbeidelse 

av nye skriftlige rutiner, retningslinjer, prosedyrer sjekklister og maler. Ettersom de tidligere rutinene var 

utdaterte, ble det utarbeidet nye rutiner fremfor å bygge på de gamle rutinene. Rutinene er tematisk koplet 

sammen med sjekklister der det er hensiktsmessig. Det er også utformet hjelpetekster som skal bidra til at 

dokumentene er av størst mulig nyttige for de ansatte. Revisjonen får opplyst i intervju at rutinedokumentene har 

blitt sendt ut for på høring til de ansatte på teamene der rutinene er særlig relevant. Eksempelvis har alle 

rutinedokument som er knyttet til hjelpetiltak blitt sendt på høring til tiltaksteamet. Samtidig opplyses det at ikke 

alle ansatte på revisjonstidspunktet hadde hatt anledning til å gi innspill til rutinene som var relevante for dem.  

Revisjonen får opplyst i intervju at de nye rutinene skal gjøre det tydeligere for de ansatte at de skal dokumentere 

sakene elektronisk i langt større grad enn de har gjort tidligere.  Avdelingsleder for barne- og familieavdelingen 

opplyser at implementering av de nye rutinene vil kunne gi ledere bedre tid til å følge opp de ansatte og bidra til 

å løse mange av utfordringene barneverntjenesten står overfor i dag. Videre håper avdelingsleder at de nye 

rutinene vil bidra til en praksis der saksbehandlere henviser til rutinene for å svare på spørsmål, fremfor at praksis 

videreformidles muntlig.  

3.4.2 Vurdering 

En viktig del av krav til internkontroll er at det skal foreligge en beskrivelse av virksomhetens mål og at tjenestene 

må etablere nødvendige rutiner og prosedyrer. Undersøkelsen viser at det frem til høsten 2020 ikke har foreligget 

oppdaterte mål, rutiner og prosedyrer for barneverntjenesten. Ansatte har i stedet videreformidlet praksis muntlig 

til nye medarbeidere, noe som har medført risiko for ulike praksiser for gjennomføring av samme oppgave. 
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Manglede mål, rutiner og prosedyrer er etter revisjonens vurdering ikke i samsvar med regelverket. Revisjonen 

registrerer at barneverntjenesten på revisjonstidspunktet har iverksatt et arbeid med å oppdatere mål, rutiner og 

prosedyrer. Revisjonen vil understreke viktigheten av at de nye rutinene blir implementert og blir gjort kjent for 

de ansatte.  

 

3.5 Gjennomføring og dokumentering av risikoanalyser 

3.5.1 Datagrunnlag 

Barneverntjenesten i Rana har gjennomført en vurdering av risikobildet i tjenesten etter at det ble avdekket svikt 

i rutinene knyttet til HMS under tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2018. Analysen ga en oversikt over uønskede hendelser 

som kan ramme de ansatte, slik at barneverntjenesten kunne redusere risiko for og konsekvenser av uønskede 

hendelser. Som følge av analysen ble det blant annet foreslått at retningslinjer for sikkerhet under ulike typer 

møter skulle gjøres kjent og oppbevares rett tilgjengelig, kombinert med at det skulle meldes avvik dersom 

retningslinjene ikke ble fulgt.  

Det opplyses i intervju at det utover risikoanalysen av uønskede hendelser, ikke har vært gjennomført systematiske 

risikoanalyser av andre områder i barneverntjenesten. Det påpekes at det finnes risiko- og sårbarhetsanalyser i 

kommunens kvalitetsportal som kan benyttes for å vurdere risiko på overordnede saksområder, men at disse ikke 

har blitt benyttet.  

Det opplyses at det ikke er gjennomført noen risikovurdering knyttet til pågående prosess med utvikling av nye 

rutiner. Samtidig pekes det på at den eksterne evalueringen gir et godt og omfattende bilde på hvor 

barneverntjenesten i Rana har forbedringspotensialet i tjenesten. 

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten ikke har gjennomført en helhetlig risikoanalyse av barneverntjenesten. 

Det er heller ikke etablert rutiner for hvordan barneverntjenesten skal gjennomføre, dokumentere og rapportere 

vesentlige risikovurderinger. Revisjonen mener at dette ikke er tilfredsstillende, da manglende system og rutiner 

for gjennomføring av risikoanalyse gjør at tjenesten ikke har en tilstrekkelig samlet oversikt over hvor i tjenesten 

det er fare for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, og hvilke tiltak som må settes i verk for å 

håndtere disse risikoene. Manglende risikovurderinger medfører videre at ledelsens internkontroll ikke 

nødvendigvis blir konsentrert på de arbeidsprosessene som har høyest risiko. Etter revisjonens vurdering, bør 

barneverntjenesten gjennomføre en risikokartlegging som del av det pågående forbedringsarbeidet, for å sikre at 

områder med størst fare for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav prioriteres. De største risikoene 

bør også rapporteres til øverste ledelse for å sikre god oppfølging og kontroll med at riktige tiltak iverksettes.  

3.6 System og rutiner for rapportering og oppfølging av avvik 

3.6.1 Datagrunnlag 

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur opplyser at det arbeides med å få ansatte i tjenestene til å melde avvik, 

men at avvikssystemet foreløpig ikke har blitt godt nok implementert i barneverntjenesten. Avvik skal rapporteres 

gjennom kommunens felles kvalitetssystem EQS. Avvik innenfor oppvekst og kultur blir gjennomgått på 

ledermøtene én gang i måneden. I disse gjennomgangene går det frem at det i liten grad blir meldt avvik fra 

barneverntjenesten, og at skole- og barnehagesektoren melder avvik i langt større grad enn barneverntjenesten. 

Kommunaldirektør viser til at kommunalavdelingen for oppvekst og kultur har vært blant de siste avdelingene til 

å implementere kommunens avvikssystem, og at barneverntjenesten også den siste tjenesten i barne- og 

familieavdelingen til å implementere avvikssystemet. Kommunaldirektørs forventing er at ansatte i 

barneverntjenesten skal føre avvik på både avvik i tjenesteutøvelsen og avvik knyttet til HMS. Mens andre tjenester 

som helsestasjon benytter avvikssystemet aktivt, melder barneverntjenesten i svært liten grad avvik i 

avvikssystemet. 
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Det opplyses i intervju at avdelingsleder i barne- og familietjenesten har presentert hvordan de ansatte skal melde 

et avvik på husmøte med alle ansatte på alle avdelingene i barne- og familieavdelingen, der de ansatte ble 

oppfordret til å melde alle avvik i kvalitetssystemet. Det er formidlet at de ansatte både skal melde om avvik som 

omhandler driften (som f.eks. fristbrudd) og avvik som omhandler HMS. Avvik skal i utgangspunktet bli sendt til 

barnevernsleder som skal behandle avviket. Barnevernsleder skal involvere avdelingsleder dersom avviket er av 

overordnet karakter. Barnevernsleder bekrefter at de ansatte har fått innføring i kommunens kvalitetssystem og 

hvordan de skal melde avvik, men det ikke er etablert en skriftlig rutine eller praksis for å melde avvik i 

barneverntjenesten. 

Det påpekes i intervjuer med de ansatte i tjenesten at det ikke har blitt kommunisert tilstrekkelig tydelig at de 

ansatte skal melde inn avvik, hvordan avvik skal meldes, og hvilke avvik som skal meldes. I rutine for internkontroll 

ved barneverntjenesten som nylig er utarbeidet11 går det fram at avviksrapportering står sentralt i regelmessige 

vurderinger av om barneverntjenestens virksomhet er i samsvar med kravene i lov og forskrift. Det går videre fram 

at avviksrapporteringen kan skje i saksgjennomgang, på teammøtene og meldes inn på ledermøte. Det framgår 

også at Rana kommunes portal kan benyttes i denne sammenheng. Videre skal barnevernsleder og lederteam 

gjennomføre en systematisk gjennomgang av dette området 4 ganger i året. Det framgår ikke i rutinen hva som 

utgjør et tjenesteavvik. Rutinen var ikke implementert på revisjonstidspunktet. Det fremgår at de ansatte i 

barneverntjenesten har høy terskel for å melde avvik, og avviket må oppfattes som svært alvorlig for at det meldes 

inn i avvikssystemet. De avvikene som blir meldt, blir meldt muntlig. Det opplyses at ledelsen tar tak i saker som 

blir meldt, men at det varierer hvordan avvikene håndteres og hvor lang tid dette tar. Det påpekes i intervju at det 

er svakhet at avvik ikke meldes fordi dette medfører at barneverntjenesten går glipp av viktig informasjon som 

kunne bidratt til å forbedre tjenesten.  

3.6.2 Vurdering 

Revisjonen mener at barneverntjenesten på revisjonstidspunktet ikke har et tilfredsstillende avvikssystem. Dette 

fører til at kommunen ikke har tilstrekkelig oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Dette er avgjørende for å sikre tilfredsstillende internkontroll i 

samsvar med kommuneloven § 25-1. Revisjonen merker seg at det er etablert rutiner for melding av avvik, men 

at disse i liten grad benyttes av barneverntjenesten på revisjonstidspunktet, Revisjonen vil understreke viktigheten 

av at disse blir implementert og at ansatte får god opplæring.  Revisjonen vil også peke på at rutinene for avvik 

også bør omfatte hva som utgjør et tjenesteavvik for å sikre at alle forstår hvilke avvik som skal meldes. 

Systematisering og analyse av avvikene i tjenesten er et viktig informasjonsgrunnlag for risikoanalyser, og for å 

avdekke mer systematiske feil og mangler. Det bør derfor også etableres rutiner for risikoanalyser som bygger på 

en systematisering og analyse av de avvikene som blir meldt. Melding og oppfølging av avvik, samt gode 

risikoanalyser, gjør tjenesten i stand til å kontinuerlig forbedre seg og sikre at driften er i samsvar med gjeldende 

regelverk, krav til kvalitet og de målene som er satt for tjenesten.  

3.7 Bemanning, kapasitet og kompetanse 

3.7.1 Datagrunnlag 

Bemanning og kapasitet  

I 2019 var antallet barn med undersøkelser eller tiltak 16,1 barn per saksbehandler. Dette er noe over 

landsgjennomsnittet på 14,5 barn, noe som betyr at det er noe flere barn med undersøkelser eller tiltak per 

saksbehandler i Rana kommune enn gjennomsnittet av norske kommuner.  Både avdelingsleder for barne- og 

familieavdelingen og barnevernsleder opplyser i intervju at de vurderer at barneverntjenesten i Rana har 

tilstrekkelig med ressurser. Det påpekes imidlertid at ressursene må brukes mer effektivt enn det som har vært 

tilfellet tidligere. 

Sykefraværet i barneverntjenesten har vært høyt over lengre tid. I enkelte perioder har tjenesten hatt 20 prosent 

sykefravær. Flere ansatte har også vært i foreldrepermisjon i disse periodene. Før omorganiseringen ble sakene 

 
11 Rana kommune. Rutine for internkontroll ved barneverntjenesten. Dato: 12.10.2020.  
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som ikke ble tildelt en saksbehandler f.eks. på grunn av sykdom, satt opp på en ufordelt liste. Disse sakene ble ofte 

liggende over tid. Det blir vist til manglende oppfølging av sykefraværet og at det ikke har blitt iverksatt tiltak for 

å få ned sykefraværet før i 2020. Revisjonen får opplyst at barnevernsleder i dag følger opp sykefravær ved å 

samarbeide tett med NAV og har jevnlige dialogmøter med de sykemeldte medarbeiderne. Dersom en av 

medarbeiderne blir sykmeldt, blir det ikke alltid hentet inn ekstra ressurser. Bakgrunnen er at det er tidkrevende 

å rekruttere og lære opp nye kvalifiserte medarbeidere. Det blir derfor perioder med vakanse i noen stillinger. 

Høsten 2020 ble det besluttet normtall for hvor mange saker og hvor mange barn hver saksbehandler i Rana skal 

ha ansvar for. Normtallet ble bestemt på bakgrunn av norsk barnevernlederorganisasjons (NOBO) høringsuttalelse 

til ny barnevernlov, samt drøfting med veiledningsteam fra Bufetat om hva som er vanlig for andre 

barneverntjenester. Normtallet varierer mellom teamene, og ble opprettet både for å stille krav til saksbehandler 

om forventet saksmengde og for å sikre en mer rettferdig saksbelastning på saksbehandlerne. Barnevernsleder 

opplyser at normtallet har bidratt til at færre saker havner på ufordelt liste, gjennom at sakene blir jevnere fordelt. 

Revisjonen får opplyst at barneverntjenesten pr. 15.04.2020 ikke lengre har saker på ufordelt liste da alle sakene 

er fordelt.  Ingen av saksbehandlerne i barneverntjenesten har flere saker i sin saksportefølje en normtallet som 

har blitt definert på de ulike teamene. Enkelte saksbehandlere har færre saker.  

Det er som regel én saksbehandler per sak, men i krevende saker settes det inn en ekstra saksbehandler. I de 

mest krevende og tidkrevende sakene kan teamleder eller en annen ansatt på teamet bistå hovedsaksbehandler 

i en rolle som saksbehandler nr. 2. 

Kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet  

I virksomhetsplan for barneverntjenesten i Rana går det frem at det må sikres at de ansatte har den faglige 

kompetansen for å håndtere de utfordringene arbeidet medfører. Dette skal blant annet gjøres gjennom 

systematisk bruk av medarbeidersamtalen og saksgjennomgang med teamledere. Det fremgår av planen at 

avdelingsleder for barne- og familieavdelingen, barnevernsleder og teamlederne er ansvarlige for å kartlegge 

behov for kompetanseheving.  

Det er utarbeidet en kompetanseplan for 2019 som også omfatter barneverntjenesten og de andre tjenestene 

som er organisert under barne- og familietjenesten i Rana. Her fremgår det at det gis opptil 15 dager permisjon 

med lønn per år for å delta på undervisning. Videre blir det opplyst at når ansatte er under videreutdanning vil det 

være opp til ledere å prioritere/vurdere om det også skal innvilges kurs i denne perioden for å sikre flest mulig 

anledning til å delta på kompetansehevende aktiviteter. I kompetanseplanen er det også utarbeidet en rutine for 

søknad om videreutdanning og mal for søknader til økonomisk støtte til grunn- og videreutdanninger. 

I intervju blir det påpekt at ledelsen sender ut informasjon om kurstilbud som finnes og at ansatte selv melder fra 

om de har interesse for kurset og at det deretter gjøres en vurdering om hvem som skal delta. Kurs og 

etterutdanning blir tilbudt til ansatte etter motivasjon og ønske, samt en vurdering av kostnader.  

Det fremgår i intervju at de ansatte i barneverntjenesten i stor grad deltar på de kursene de får tilbud om. Det 

ansatte har blant annet deltatt på kurs med jurist i lyst av dommer fra den europeiske menneskerettsdomstolen 

(EMD). Dette kurset ble arrangert i regi av Fylkesmannen i Nordland. To av ansatte er også utdannet innenfor 

Newborn Behavioral Observation og seks ansatte har vært på forkurs for Parent Managemnet Training Oregon 

(PMTO). Videre har to personer det siste året søkt seg inn på masterprogram innenfor barnevern. Videre blir det 

opplyst at de nyansatte i barneverntjenesten blir tildelt en fadder når de starter i sin stilling.  

I intervju påpekes det at kompetansehevingstilbudet til de ansatte i barneverntjenesten har blitt bedre de siste 

årene, og at ønsker om kurs og andre kompetansehevende tiltak imøtekommes i større grad enn tidligere. Kurs og 

kompetanseheving er også tema på medarbeidersamtalene som barnevernleder har med medarbeiderne. Det er 

likevel noen saksbehandlere som gir uttrykk for at saksbehandlerne i liten grad får tilbud om kurs og 

videreutdanning innenfor deres fagområde. 
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Det blir også påpekt i intervju at det har vært utfordrende å gjennomføre kurs og kompetanseheving i 2020 på 

grunn av covid-19.  

Kunnskap og ferdigheter om barnevernets internkontroll  

I intervju går det frem at alle ansatte i barneverntjenesten i Rana skal ha god har god tilgang til lover, regler og 

rutiner som gjelder for virksomheten gjennom faglitteratur og lovdata.  

De nye rutinene var ikke implementert på revisjonstidspunktet. Barnevernsleder opplyser i intervju at når arbeidet 

sluttføres vil rutinene bli systematisk gjennomgått på teammøtene i implementeringsfasen. Det opplyses at rutiner 

og maler fortløpende gjøres tilgjengelig for de ansatte i Microsoft Teams og skal etter planen også gjøres 

tilgjengelige i fagsystemet. Det er også planlagt at hvert team skal skrive ut de rutinene som er relevant for deres 

arbeidsprosesser og lagre disse i en perm for å sikre at rutinene er lett tilgjengelige i fysisk form for de ansatte 

som foretrekker det.  

3.7.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det har blitt utarbeidet kompetanseplan for de ansatte i barneverntjenesten i Rana 

kommune og at de ansatte får informasjon og tilbud om kompetanseheving. Revisjonen vil understreke viktigheten 

av at det til enhver tid sikres at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige kvalifikasjoner, 

og at det gjøres en vurdering av hvilke fagområder det er mest nødvendig at tjenesten opparbeider seg økt 

kompetanse på. Eventuelle kompetansegap bør også vurderes på bakgrunn av risikoanalyser og 

saksmappegjennomgang m.m.  

Revisjonen registrerer at ansatte frem til 2020 i liten grad har benyttet og blitt gjort kjent med skriftlige rutiner i 

barneverntjenesten. Revisjonen mener at det er viktig at det legges opp til involvering av de ansatte ved 

implementering av de nye rutinene, og at det arbeides med å tilrettelegge for at de nye rutinene skal være lett 

tilgjengelige.  

 

3.8 Brukerundersøkelser  

3.8.1 Datagrunnlag 

Det ble gjennomført en undersøkelse av brukeres erfaring med barneverntjenesten i Rana i 2016.12 Denne 

undersøkelsen ble gjennomført at UiT- Norges artistiske universitet. Undersøkelsen var en del en større studie 

som gjennomførte undersøkelser i flere kommuner.  

Barneverntjenesten har ikke gjennomført egne brukerundersøkelser. Barnevernsleder ønsker at tjenesten skal 

komme i gang med dette etter at de nye rutinene er blitt implementert, og at det i første omgang sendes ut en 

brukerundersøkelse til foreldre i hjem der barneverntjenesten har gjennomført undersøkelser.   

3.8.2 Vurdering 

Revisjonen mener det er en svakhet at barneverntjenesten ikke har gjennomført brukerundersøkelser. 

Systematiske innsamling av tilbakemeldinger og erfaringer fra barn, foreldre, arbeidstakere og ledelse er en viktig 

del av barneverntjenestens kontinuerlige forbedringsarbeid og krav til internkontroll.  

 
12 UiT Norge arktiske universitet. Brukeres erfaring med barneverntjenesten i Rana. 2016.  
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4 Mottak av meldinger til 
barneverntjenesten  

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for mottak av meldinger?  

Under dette: 

a) I hvilken grad er arbeidet med meldinger organisert på en hensiktsmessig måte? 

b) Blir meldinger behandlet innen fristen på en uke? Ev. hvorfor ikke? 

c) Blir henlagte meldinger tilstrekkelig grunngitt?  

d) Blir det gitt tilbakemelding til melder (offentlig eller privat) om mottak og behandling av meldingen?  

4.2 Revisjonskriterier 

I barnevernloven stilles det krav til at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal gjennomgå 

innkomne meldinger og vurdere om meldingene skal følges opp med videre undersøkelser (barnevernloven § 4-2). 

Dersom barneverntjenesten henlegger meldinger uten undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig. Begrunnelsen 

skal inneholde faglige vurderinger. Henleggelsen av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke å begrunnes. 

Samtidig fremgår det av saksbehandlingsrundskrivet at barneverntjenesten bør dokumentere hvorfor meldingen 

anses som åpenbart grunnløs.13 

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt meldingen til barneverntjenesten tilbakemelding (barnevernloven § 

6-7a). Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemeldinger kan unnlates 

i tilfeller der meldingen er åpenbar grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding.  

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig melder14 skal 

tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet en undersøkelsessak. Dersom der er åpnet 

undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlige meldere ny tilbakemelding om at undersøkelsen er 

gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal 

inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.  

Av saksbehandlingsrundskrivet til Bufdir fremgår det at dersom barneverntjenesten mottar en melding om et barn, 

og det allerede er igangsatt en undersøkelse av barnets omsorgssituasjon, skal henvendelsen registreres som en 

melding, jf. barnevernloven § 4-2. Hvis meldingen inneholder nye opplysninger, må barneverntjenesten vurdere å 

utvide grunnlaget for undersøkelsen. Dersom barneverntjenesten mottar bekymringsmelding i en aktiv tiltakssak, 

vil dette som hovedregel kunne anses som opplysninger i pågående sak, men meldingen skal registreres som 

melding og det må vurderes om meldingens innhold gir grunnlag for å åpne ny undersøkelse. 

Dersom barneverntjenesten vurderer at det ikke er grunnlag for å starte en undersøkelse, skal barneverntjenesten 

dokumentere sine vurderinger. Hensynet til en forsvarlig saksbehandling tilsier at barneverntjenestens vurdering 

fremgår av sakens dokumenter. En beslutning om å gjennomføre en undersøkelse er ikke et enkeltvedtak som gir 

klageadgang.  

 
13 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
14 Dette gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.  

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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Det fremgår av Bufdirs saksbehandlingsrundskriv at det alltid skal opprettes en undersøkelse når en privat part 

selv ber om et tiltak fra barneverntjenesten, eksempelvis gjennom en søknad.15 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Organisering av arbeidet med meldinger  

4.3.1 Datagrunnlag 

Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten kommer inn per post, per telefon eller ved at melder møter opp 

fysisk. Det opplyses at det på lengre sikt også skal bli mulig å legge inn bekymringsmeldinger elektronisk. 

Mottak av meldinger er organisert under mottaks- og undersøkelsesteamet i barneverntjenesten. Tre ansatte i 

mottaks- og undersøkelsesteamet rullerer på å ha dagvakt ved meldingsmottaket. Revisjonen får opplyst at 

dagvakten behandler og registrerer meldinger som kommer inn per telefon eller ved oppmøte hos barnevernet. 

Opplysninger som blir meldt muntlig blir lagt inn i skjema for mottak av meldinger som blir registrert i fagsystemet. 

Skriftlige meldinger overleveres direkte til teamleder.  

Revisjonen får opplyst i intervju at meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått og konkludert på 

ledermøtene to ganger i uken. Det er teamleder og barnevernsleder som avgjør om saken skal henlegges eller om 

det skal opprettes en undersøkelsessak. Meldingen blir deretter registrert i fagsystemet. Det opplyses at 

konklusjonene alltid blir skriftlig begrunnet. Dersom teamleder og barnevernsleder mener at det er behov for flere 

opplysninger i saken, blir det tatt kontakt med melder. Det opplyses at dette blir gjort i større grad enn tidligere 

da melder kan ha mer informasjon eller mer oppdatert informasjon som kan være relevant for videre saksgang. 

Det ikke blir imidlertid satt i gang undersøkelser før teamleder og barnevernsleder har konkludert med at 

meldingen skal undersøkes. 

Det fremgår i intervjuer med barneverntjenesten at organisering av arbeidet med mottak av meldinger oppleves 

som avklart og tydelig. 

Det er ulike oppfatninger om hvordan meldinger i aktive tiltakssaker blir håndtert på revisjonstidspunktet. Mens 

barnevernsleder viser til at alle meldinger blir diskutert i meldingsmøte, viser andre til at det gjøres en vurdering 

ut fra meldingsinnholdet og alvorlighetsgraden om meldingen skal drøftes av lederteamet for 

vurdering/beslutning om videre prosess, for eksempel om det skal igangsettes ny undersøkelse. Er meldingen av 

en slik karakter at det er nye opplysninger som ikke tidligere har vært kjent og som krever undersøkelse vil saken 

besluttes undersøkt på nytt. 

Høsten 2020 ble det utarbeidet en skriftlig rutine for meldinger16. Det har tidligere ikke vært etablert skriftlige 

rutiner for mottak av bekymringsmeldinger. Det blir opplyst i intervju at dette ikke har vært en utfordring frem til 

nå, da det kun er erfarne saksbehandlere som har hatt dagvakt. I rutinen for meldinger går det frem at hensikten 

med rutinen er å sikre at mottak av meldinger blir registret riktig og forhindre at meldinger til barneverntjenesten 

blir liggende ubehandlet. I rutinen er det beskrevet hva som er bakgrunn/lovgrunnlag for rutiner og hvem rutinen 

retter seg mot. Videre er det angitt fremgangsmåte for meldinger og henvendelser som omhandler: 

• Ny melding på nytt barn 

• Melding i eksisterende undersøkelsessak 

• Melding i eksisterende tiltakssak 

• Melding i omsorgssak 

• Melding i passiv sak 

• Melding om gravide rusavhengige som oppholder seg i kommunen 

• Mottak av muntlig melding 

• Mottak av søknad 

 
15 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
16 Rana kommune. Rutiner meldinger. Dato: 11.09.2020 

iwl:dms=NO_WORKSITE&&lib=CONSULTING&&num=50429909&&ver=1&&latest=1
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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• Anonym melding 

Det blir også vist til hvem som er ansvarlig for de ulike sakstypene. 

Det er også utarbeidet en sjekkliste for melding og undersøkelse17 fra november 2020. I sjekklisten skal det fylles 
inn hvorvidt meldingen er gjennomgått innen fristen, hvorvidt det er sendt tilbakemelding til melder innen tre 
uker (med informasjon om eventuell undersøkelse dersom offentlig melder) og om det er produsert dokument 
for konklusjon av melding.  

I den nye rutinen for meldinger fremgår det at meldinger i eksisterende undersøkelsessaker og tiltakssaker skal 

registreres som en ny melding, og at meldingsvurderingen og konklusjon skal skriftliggjøres i fagsystemet.  

Det opplyses i intervju at de nye rutinene er mest relevante for teamleder og barnevernsleder da det er disse som 
vurderer meldingene som kommer inn. Det blir også påpekt at den nye rutinen også vil gjøre barneverntjenesten 
vil bli mindre sårbar ved sykemeldinger eller ved utskiftninger av ansatte i fremtiden.  

Ved utgangen av 2020 var rutinene ikke tatt i bruk og saksbehandlerne med dagvakt ennå ikke fått mulighet til å 
gi innspill til de nye rutinene om meldinger. 

4.3.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering er arbeidet med melding i dag organisert på en hensiktsmessig måte for å sikre at 

meldinger blir behandlet innen fristen. Revisjonen vil samtidig påpeke at det frem til 2020 ikke har vært etablert 

skriftlige rutiner for arbeidet, og at en dermed ikke har tilstrekkelig dokumentert fremgangsmåten ved mottak og 

behandling av meldinger. Undersøkelsen viser at det fortsatt er noe uklar praksis knyttet til behandling av 

meldinger i aktive tiltakssaker, om alle skal behandle i ledermøtene eller ikke. Revisjonen vil understreke 

viktigheten av at disse behandles og dokumenters på en etterprøvbar måte på lik linje med andre meldinger.  

Undersøkelsen viser at Rana kommune høsten 2020 har opprettet rutiner for behandling av meldinger som 

inneholder spesifikke prosedyrer for mottak av ulike typer meldinger og der det er angitt hvem som er ansvarlig 

for mottak og håndtering av ulike typer meldinger. Revisjonen vurderer dette som viktig, da skriftlige rutiner vil 

kunne bidra til at å redusere risiko for ulik håndtering av meldinger. Selv om det er en liten gruppe med ansatte 

som håndterer meldinger, vil skriftlige rutiner bidra til at rutinene opprettholdes blant annet ved utskiftning av 

ansatte. Skriftlige rutiner vil også bidra til å sikre etterlevelse av saksbehandlingsfrister og at barneverntjenesten 

gir tilbakemelding til melder i henhold til lovkrav. Revisjonen registrerer at rutinene som er opprettet høsten 2020 

ikke er fullt ut implementert i praksis. Revisjonen vil understreke viktigheten av at rutinene blir implementert og 

forankret blant saksbehandlerne som skal bruke rutinen.  

 

4.4 Behandlingsfrist for meldinger 

4.4.1 Datagrunnlag 

Det fremgår av rapportering til Statsforvalteren at barneverntjenesten i Rana har få fristbrudd på gjennomgang 

av meldinger. Tabellen under viser rapportert antall meldinger og fristoversittelser.  

Tabell 2: Oversikt over antall meldinger og behandlingsfrist meldinger18 

Tidsperiode Antall meldinger Antall fristoversittelser  

2. halvår 2020 210 0 

1. halvår 2020 196 5 

 
17 Rana kommune. Sjekkliste: melding og undersøkelse ved Rana barneverntjeneste. Ikke datert.  
18 Tallene er hentet direkte fra fagsystemet til barneverntjenesten i Rana kommune. 

iwl:dms=NO_WORKSITE&&lib=CONSULTING&&num=50429969&&ver=1&&latest=1
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2. halvår 2019 112 0 

1.halvår 2019 139 0 

2.halvår 2018 131 4 

2. halvår 2017 147 0 

1.halvår 2017 133 2 

Som beskrevet i 4.3.1, ble meldinger i aktive saker først tatt inn i statistikken fra 2. halvår 2020. Dette forklarer 

den betydelige økningen i saker fra 1. halvår til 2. halvår 2020.  

Tidligere har ikke innkomne meldinger i saker der det allerede er iverksatt en undersøkelse eller vedtatt tiltak blitt 

registrert som nye meldinger i fagsystemet.. Revisjonen får forklart at årsaken til dette er at det tidligere har 

manglet en kode i fagsystemet for å registrere disse meldingene som nye meldinger. I disse tilfellene har 

meldingen i stedet blitt tatt inn som en opplysning i saken. Dette har medført at meldinger i aktive saker tidligere 

ikke har blitt rapportert til Statsforvalteren.  

Revisjonen får opplyst av barneverntjenesten at de fikk nye føringer fra Statsforvalteren fra januar 2020 om at det 

skulle registreres meldinger også i disse sakene. Det ble derfor opprettet nye koder i fagsystemet i juni 2020 som 

gjorde at det også ble mulig å registrere innkomne meldinger i aktive saker som nye meldinger i fagsystemet. Alle 

meldinger i aktive saker som kom inn etter 1. januar 2020 har blitt etterregistrert i systemet, og endringen har 

dermed bidratt til en kraftig økning i antall meldinger som blir rapportert til Statsforvalteren. Barnevernsleder 

opplyser at rapporteringen nå gir et mer reelt bilde av innkomne meldinger til barneverntjenesten. Det opplyses 

også at den nye registreringspraksisen har gitt ledelsen bedre oversikt over det faktiske antall meldinger som har 

kommet inn i hver enkelt sak. 

Revisjonens gjennomgang av stikkprøver viser at barneverntjenesten i Rana har behandlet alle de syv meldingene 

i revisjonens stikkprøvekontroll innenfor fristen.  

4.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Rana kommune i all hovedsak behandler meldinger innen fristen på én uke. 

Barneverntjenesten har inntil nylig hatt praksis for at meldinger i aktive saker ikke har blitt registrert som nye 

meldinger, men i stedet blitt lagret som nye opplysninger i saken.  Dette medfører at tjenesten ikke har hatt en 

god oversikt før 2020 i hvilken grad disse meldingene har blitt behandlet innen fristen. Revisjonen vil understreke 

viktigheten av at alle meldinger, også meldinger i aktive saker, skal registreres som nye meldinger. I 

saksbehandlingsrundskrivet Bufdir har utarbeidet for barneverntjenester19 fremgår det at dersom 

barneverntjenesten mottar bekymringsmelding i en aktiv tiltakssak, vil dette som hovedregel kunne anses som 

opplysninger i pågående sak, men meldingen skal uansett registreres som melding og det må vurderes om 

meldingens innhold gir grunnlag for å åpne ny undersøkelse. Revisjonen mener derfor at det er viktig at det nå 

fremgår av ny rutine for meldinger at meldinger i eksisterende saker (enten under undersøkelse, eller stiltak) skal 

registreres som nye meldinger.  

 

 
19 Tilgjengelig fra: https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/ 
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4.5 Henleggelse av meldinger  

4.5.1 Datagrunnlag 

Tabell 3 Henlagte meldinger20 

Tidsperiode Meldinger siste halvår Henlagte meldinger  

2. halvår 2020 208 19 

1. halvår 2020 198 20 

2. halvår 2019 110 18 

1.halvår 2019 139 24 

2.halvår 2018 129 9 

1. halvår 2018 128 8 

2.halvår 2017 147 10 

1.halvår 2017 133 17 

 

Revisjonen får opplyst i intervju at konklusjon på meldinger alltid begrunnes skriftlig og at dette nå fremgår av ny 

rutine. Revisjonens gjennomgang av stikkprøver viser at to av sakene i stikkprøvegjennomgangen har blitt henlagt 

fordi barnets adresse ikke er i Rana kommune. Opplysningene i saken har i disse sakene blitt sendt videre til den 

aktuelle omsorgskommunen. I en av sakene har politiet meldt om fars rusmisbruk, og barneverntjenesten har 

kontaktet mor som viser til at barn og far ikke har kontakt. Fire av sakene er henlagt fordi meldingen er kommet 

inn i aktive tiltakssaker. I en av sakene er det kort kommentert at det ikke foreligger ny informasjon. I de tre andre 

sakene står det at sakene henlegges på grunn av at det er en aktiv tiltakssak. Det fremgår ikke noen ytterligere 

opplysninger om meldingen har nye opplysninger eller ikke, og ev hvorfor det ikke er grunnlag for nye 

undersøkelser.  

Det opplyses i intervju at terskelen for å henlegge bekymringsmeldinger uten undersøkelse er høy. I de tilfellene 

sakene blir henlagt, dreier dette seg ofte om meldinger som kommer inn i saker der det allerede er en aktiv 

undersøkelse. Det opplyses at meldinger som har kommet inn vedrørende barn der det allerede er opprettet en 

undersøkelsessak som regel blir henlagt. Saker der det nylig er gjennomført en undersøkelse henlegges med 

mindre det i meldingen ikke fremkommer nye momenter som kan gi et annet grunnlag for de vurderinger 

barneverntjenesten har gjort. 

En annen hyppig årsak til at meldinger henlegges, er at meldingen er knyttet til en forelder som barnet ikke bor 

hos. Barneverntjenesten får ofte inn slike meldinger fra politiet, ettersom politiet har rutine for å melde inn saker 

der en forelder kjører i ruset tilstand, er i besittelse av narkotika etc., uavhengig av om barnet bor på samme 

adresse som vedkommende. I saker der barnet ikke bor med forelderen som meldingen er knyttet til, henlegges 

meldingen. En annen vanlig årsak til at meldinger henlegges er der bakgrunnen for meldingen er hevnmotiv (for 

eksempel ved skilsmisse) og der det vurderes at barneverntjenesten ikke er rett instans for saken. 

I forbindelse med henleggelse av en mottatt bekymringsmelding kan Barneverntjenesten oppfordre partene til å 

ta kontakt med en annen del av hjelpeapparatet dersom partene skulle ha behov for dette. Barneverntjenesten 

har i en del saker, der det vurderes som viktig, også bedt om samtykke fra partene om å kunne informere relevante 

 
20 Tallene er hentet direkte fra fagsystemet til barneverntjenesten i Rana kommune 
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samarbeidspartnere om at en sak blir henlagt hos barneverntjenesten. Dette gjelder samarbeidspartnere som ikke 

har sendt bekymringsmelding, men som kan være kjent med at barneverntjenesten har vært inne i saken.  

4.5.2 Vurdering 

Henleggelser av meldinger skal begrunnes skriftlig. Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått viser at de to 

stikkprøvene som omfattet nye meldinger er henleggelsene etter revisjonens vurdering begrunnet 

tilfredsstillende. Henleggelser i saker hvor det allerede er pågående tiltak, har etter revisjonens vurdering ikke blitt 

begrunnet tilstrekkelig. Dersom barneverntjenesten henlegger meldinger uten undersøkelse, skal dette begrunnes 

skriftlig og begrunnelsen skal inneholde faglige vurderinger. Revisjonen mener at barneverntjenesten i disse 

tilfellene bør begrunne og dokumentere at det ikke fremkommer nye opplysninger i meldingen som tilsier at det 

er behov for ny undersøkelse.  Rana kommune har høsten 2020 har opprettet rutiner for behandling av meldinger 

som inneholder spesifikke prosedyrer for behandling av ulike typer meldinger. Det fremkommer av rutinen at 

henlagte meldinger skal begrunnes skriftlig. Revisjonen mener at det bør vurderes om det er behov for å 

understreke ytterligere hva dette innebærer for meldinger som kommer inn i aktive saker.  

4.6 Tilbakemelding til melder 

4.6.1 Datagrunnlag 

Intervjuede i barneverntjenesten opplyser at det i dag blir gitt skriftlig tilbakemelding til alle offentlige meldere om 

at meldingen er mottatt. Tidligere ble det ikke alltid gitt skriftlig tilbakemelding til offentlige meldere dersom de 

allerede hadde fått muntlig tilbakemelding i saken. Dette var gjerne i saker der offentlig melder selv hadde tatt 

kontakt med barneverntjenesten for å spørre om utvikling i saken. Revisjonen får opplyst at det er teamleder har 

ansvar for å sende tilbakemelding til offentlig melder etter at meldingen er konkludert, mens saksbehandler 

sender tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse. Det opplyses at dette har vært praksis lenge, men ble 

først nedfelt i skriftlige rutiner høsten 2020. 

I rutinen for meldinger datert november 2020 vises det til at mal for standardbrev til offentlig og privat melder 

skal benyttes og sendes innen to uker etter mottatt melding.21 Det er opprettet en mal for dette i fagsystemet. 

Det er også beskrevet at barneverntjenesten kan gi andre opplysninger til melder dersom 

taushetspliktsbestemmelsene åpner for det og at barneverntjenesten i henhold til barnevernloven kan gi 

opplysninger til andre forvaltningsorganer dersom det er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver, 

eller for å forebygge alvorlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. I rutinen er det angitt at «mottak og 

teamleder» er ansvarlig for dette.  

Videre er det også utarbeidet en sjekkliste for melding og undersøkelse ved Rana barneverntjeneste. Her går det 

frem at det skal oppgis om melding er gjennomgått innen frist, om det er sendt tilbakemelding til melder innen 

tre uker. Videre er det et eget punkt for om det er sendt informasjon om konklusjon av undersøkelsen dersom det 

er offentlig melder, eventuelt om det er informasjon om iverksatte tiltak innen tre uker.  

Det opplyses at det blir gitt tilbakemelding til private meldere i noen tilfeller, men ikke i alle saker.  

Revisjonen får opplyst i intervju at barneverntjenesten ikke har hatt praksis for alltid å gi tilbakemelding til melder 

på meldinger som er knyttet til en pågående undersøkelsessak, tiltakssak eller omsorgssak. Årsaken til dette er at 

disse meldingene har blitt registrert som en opplysning i saken, og ikke registret som en ny melding.  

Stikkprøver som revisjonen har gjennomgått viser at det ikke alltid blir gitt tilbakemelding til melder. I stikkprøvene 

med henlagte meldinger, har melder fått tilbakemelding i fem av syv saker. I den ene saken der det ikke er gitt 

tilbakemelding er melder sosialkontoret. I den andre saken er det foreldrene selv som har sendt inn 

bekymringsmeldingen.  I tiltakssakene og omsorgssakene er det gitt tilbakemelding til melder i omtrent halvparten 

av bekymringsmeldingene som har kommet inn.  

 
21 Rana kommune. Rutine meldinger. Rana barnevern. Dato: 11.09.2020 
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I intervjuer med andre offentlige instanser som arbeider med barn og unge i Rana kommune, fremgår det at 

barneverntjenesten som regel gir tilbakemelding på at meldingen er mottatt når de har sendt bekymringsmelding 

til barneverntjenesten. Flere påpeker imidlertid at det ikke alltid blir gitt tilbakemelding på hvorvidt det er åpnet 

undersøkelse i saken. Enkelte aktører opplyser at de har meldt inn samme bekymring flere ganger fordi de ikke har 

fått tilbakemelding fra barnevernet om det er åpnet undersøkelse. En aktør opplyser at de også har klaget på dette 

forholdet til barneverntjenesten. En annen aktør opplyser at de tok kontakt med barneverntjenesten fordi de ikke 

hadde fått tilbakemelding i saken. Styrer fikk beskjed om at det ikke var åpnet undersøkelse på grunn av 

ferieavvikling og arbeidsmengde. Aktøren vurderte dette som alvorlig, da saken gjaldt et barn som barnehagen 

var bekymret for. Flere aktører påpeker at manglende informasjon om videre saksgang bidrar til å skape usikkerhet 

(se nærmere om dette i kapittel 9.7.1). 

4.6.2 Vurdering 

Både offentlige og private som melder om bekymring om et barn til barnevernet skal motta en skriftlig 

tilbakemelding om at meldingen er mottatt.  Når det gjelder offentlige meldere viser undersøkelsen at 

barneverntjenesten ikke alltid har gitt skriftlig tilbakemelding om at meldingen er mottatt, men at dette skal være 

innarbeidet praksis i dag. Dette inngår også i den nye rutinen som er utarbeidet høst 2020.  

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke alltid er gitt tilbakemelding til offentlig melder på om det er åpnet 

undersøkelse i saken. Dette er ikke i samsvar med på barnevernloven § 6-7a, der det stilles krav til at 

barneverntjenesten skal gi offentlige meldere tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak etter 

barnevernloven § 4-3. Videre viser undersøkelsen barneverntjenesten ikke har hatt praksis for å gi tilbakemelding 

til melder på meldinger som er knyttet til en pågående undersøkelsessak eller tiltakssak. Revisjonen vil påpeke at 

kravet om tilbakemelding til melder jf. barnevernloven § 6-7a gjelder i alle saker, uavhengig av om det allerede er 

satt i verk en undersøkelse eller tiltak i saken. Det er viktig at barneverntjenesten sikrer at det blir gitt 

tilbakemelding til offentlig melder i alle saker, også der hvor det allerede er en aktiv sak. En konsekvens av at det 

ikke blir gitt tilbakemelding til melder, er at meldere kan få høyere terskel for å melde saker til barnevernet og at 

tilliten til at sakene blir fulgt opp blir redusert.  

Det blir ikke systematisk sendt skriftlig tilbakemelding til private meldere. Dette er brudd på barnevernloven § 6-

7a. Private meldere skal ha tilbakemelding på at melding er mottatt. Også for private meldere er en mulig 

konsekvens av at det ikke blir gitt tilbakemelding til melder, at meldere kan få høyere terskel for å melde saker til 

barnevernet og at tilliten til at sakene blir fulgt opp blir redusert. 
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5 Undersøkelser 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner for igangsetting og gjennomføring av undersøkelser? 

Under dette:  

a) Blir undersøkelsene gjennomført innenfor fristen på tre (eventuelt seks) måneder? Eventuelt hvorfor 

ikke? 

b) Er undersøkelsene tilstrekkelig dokumenterte?  

i) Blir det utarbeidet en plan for undersøkelsen? 

ii) Blir gjennomføringen, observasjoner og konklusjoner tilstrekkelig dokumentert? 

iii) Kommer barnets stemme tilstrekkelig frem i undersøkelsen? 

5.2 Revisjonskriterier 

I henhold til barnevernloven § 4-3 første ledd skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet dersom det er 

rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. Det fremgår av 

saksbehandlingsrundskrivet at det er tilstrekkelig for å starte en undersøkelse at barneverntjenesten har rimelig 

grunn til å anta at barnet, på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har behov for hjelpetiltak. Av 

hensyn til barnet er terskelen for å åpne undersøkelsessak lav.22  

Ifølge barnevernloven § 6-9 skal en undersøkelse gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige 

tilfeller kan fristen være seks måneder.23 

Fristen for gjennomføring av undersøkelser må sees i sammenheng med fristen for behandling av meldinger: 

«henlegges ikke meldingen, regnes utgangspunktet for fristen for gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 fra 

det tidspunkt meldingen er gjennomgått».24  

En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet et vedtak om tiltak eller saken er henlagt.  

Dokumentasjon 

Kravet til dokumentasjon følger av barnevernlovens forsvarlighetskrav, jf. barnevernloven § 1-4. 

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til enhver tid skal dokumentere opplysninger 

og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak. En 

forsvarlig saksbehandling forutsetter at alle sentrale vurderinger som gjøres i en barnevernssak må dokumenteres. 

Dokumentasjonsplikten følger også av plikten til internkontroll.25   

I saksbehandlingsrundskrivet til Bufdir blir det anbefalt at det utarbeides en plan for hver undersøkelse som 

gjennomgås med familien. Planen skal sikre fremdrift med tanke på frister og kommunikasjon med familien og 

 
22 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
23 Dette vil være aktuelt dersom saken er spesielt vanskelig, og det av denne grunn er behov for særlig omfattende og tidkrevende 
undersøkelser for eksempel ved sakkyndige utredninger som ikke lar seg gjennomføre innen tre måneder. Særlig aktuelt vil dette være 
dersom familien unndrar seg kontakt med barneverntjenesten. Dersom en familie tar et lengre ferie-/utenlandsopphold i undersøkelsesfasen 
vil også dette etter en konkret vurdering kunne medføre at undersøkelsestiden kan utvides. Forhold knyttet til barneverntjenesten, som for 
eksempel stor saksmengde, ferieavvikling, sykdom med videre vil ikke kunne begrunne utvidet frist.  
Kilde: Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
24 Ofstad & Skaar, Barnevernloven [lov av 1992] med kommentarer, s. 298.  
25 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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barnet, samt barneverntjenestens plan for innhenting av informasjon. Planen for undersøkelsen kan endre seg 

underveis. Familien skal i så fall informeres om dette.26  

Barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, herunder barneverntjenestens vurderinger og konklusjon, skal 

dokumenteres i et enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig av konklusjonen etter undersøkelsen; både i de tilfellene 

der iverksettes tiltak, der saken legges vekk fordi barneverntjenesten mener at det ikke er behov for 

barneverntiltak, og der den legges vekk på bakgrunn av manglende samtykke. Forvaltningsloven § 25 første ledd 

gir regler om hva begrunnelsen skal inneholde.27 Barneverntjenesten skal formulere seg slik at partene forstår 

hvilke vurderinger og hensyn som ligger til grunn for vedtaket. Vedtaket må på en ryddig måte skille beskrivelser 

av faktum fra vurderingene til barneverntjenesten.28 

I Saksbehandlingsrundskrivet presiseres viktigheten av skillet mellom observasjoner og barnevernfaglige 

vurderinger i dokumentasjonen:  

Hvilke barnevernsfaglige vurderinger som ligger til grunn for barneverntjenestens beslutninger skal alltid dokumenteres. I 

den sammenheng skal det skilles mellom hvilke fakta som legges til grunn, og hvilke vurderinger som gjøres på bakgrunn 

av disse opplysningene. Observasjoner og andre opplysninger som innhentes i en undersøkelse bør beskrives på en mest 

mulig nøytral måte. Deretter, og i størst mulig grad atskilt fra faktabeskrivelsen, gjøres en faglig vurdering av hvilken 

betydning opplysningene har med hensyn til foreldrenes omsorgsevner og barnets situasjon. 

Dokumentering av saker er viktig for å sikre rettssikkerheten til foreldre og barn, og er en forutsetning for å sikre 

kommunens og fylkeskommunens kontroll av barneverntjenesten: 

Rettssikkerheten for foreldre og barn svekkes når saksmappen ikke inneholder en skriftlig dokumentasjon av hva som er 

gjort, hvilken informasjon som er innhentet og hvilke vurderinger som er gjort. Nye saksbehandlere går glipp av viktig 

informasjon som det ellers ville kunne bygge videre på som grunnlag for å gi treffsikker hjelp. Dokumentasjon bidrar til at 

partene kan ivareta sine rettigheter og fremme sine synspunkter i saken, for eksempel ved å klage på barneverntjenestens 

saksbehandling til fylkesmannen eller ved behandling av en sak om tvang i fylkesnemnda. Kravene til dokumentasjon bidrar 

til å styrke rettsikkerheten for barn og foreldre. Dokumentasjon er også nødvendig for kommunens og fylkesmannens 

kontroll med barneverntjenesten. Manglende skriftlighet i barnevernssakene utgjør et brudd på god forvaltningsskikk og 

alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling.29 

Kapasitet 

Krav til kapasitet fremgår av barnevernloven § 9-1: Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er 

nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

Ifølge § 1-4 i barnevernloven skal tjenester og tiltak etter barnevernloven være forsvarlige. I forarbeidene til denne 

paragrafen blir det presisert at barneverntjenesten til enhver tid må ha en bemanning som er tilstrekkelig for å 

ivareta de oppgavene kommunen er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte.30 

Se vedlegg 3: for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Frist for undersøkelser  

5.3.1 Datagrunnlag 

Av halvårsrapportering fra Familia i perioden 2017-2020, fremgår det at barneverntjenesten i Rana har oversittet 

fristen for undersøkelser i flertallet av sakene i denne perioden. Det fremgår av rapporteringen at 42 av sakene 

ble avsluttet senere enn seks måneder etter at meldingen ble mottatt. Dette til tross for at det kun var avtalt 

utvidet undersøkelsesfrist på seks måneder i én sak.   

 
26 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
27 Bufdir (2017). 2018-01-08. 58669-1/2017. Tolkningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven § 4-3. 
28 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
29 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
30 Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven.  

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E01z2E08
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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Tabell 4: Oversikt over avsluttede undersøkelser og fristoversittelser  

Tidsperiode Antall avsluttede undersøkelser siste halvår Antall fristbrudd  

2. halvår 2020 130 74 

1. halvår 2020 116 81 

2. halvår 2019 114 82 

1.halvår 2019 98 70 

2.halvår 2018 123 96 

1.halvår 2018 115 83 

2.halvår 2017 72 39 

1.halvår 2017 120 34 

 

I flere av sakene som revisjonen har gjennomgått i forbindelse med stikkprøvekontrollen er det også brudd på 

undersøkelsesfristen. Eksempelvis kom en bekymringsmelding i en av sakene inn 23.09.2017 og undersøkelsen ble 

startet opp januar 2018. Undersøkelsen er først ferdigstilt i 27.4.2018.  I en annen sak kom bekymringsmeldingen 

inn 16.09.2019 og undersøkelsen ble iverksatt og ferdigstilt i september 2020, altså ett år senere. Det går fram i 

dokumentasjonen at dette skyldes kapasitetsutfordringer. I forbindelse med verifisering får revisjonen opplyst det 

er arbeidet med å få ned ventetiden og at den lengst ventede undersøkelsen per 14.4.2021 ble meldt 10.12.20. 

Revisjonen får opplyst intervju at fristbrudd i undersøkelsessaker er en av de største utfordringene i 

barneverntjenesten i Rana. Ifølge kommunemonitoren for barneverntjenesten i Rana var det ingen fristbrudd i 

undersøkelsessaker i 2016. I 2017 steg tallet i 12,7 prosent og 63 prosent i 2018. I sakene der fristen for 

undersøkelse har gått ut, er det teamleder og/eller barnevernsleder som bestemmer hvilke saker som skal 

prioriteres. Revisjonen får opplyst at det er utarbeidet et trafikklyssystem, der sakene med høyest alvorlighetsgrad 

blir prioritert først og blir markert med rødt. Barnevernsleder fører en liste over saker som ligger på vent. Det er 

ikke gjennomført noen risikovurdering av sakene som har gått over undersøkelsesfristen.  

Ledere og ansatte i barneverntjenesten opplyser i intervju at det er flere årsaker til fristbruddene:  

• Barneverntjenesten har hatt for lite ressurser til å saksbehandle alle saker innen fristen. Dette skyldes 

blant annet høyt sykefravær og utskiftning av ansatte. Ansettelse av nye medarbeidere har også medført 

at det har blitt brukt mye tid og ressurser på å gi disse opplæring. 

• På grunn av liten kapasitet, har barneverntjenesten prioritert de kompliserte/alvorlige saker som krever 

mye kapasitet. Dette har resultert i at andre saker som vurderes som «mindre» alvorlige har blitt liggende 

lengre på vent.   

• I perioden da undersøkelser var fordelt over flere team, var det ingen av teamlederne som hadde den 

overordnede oversikten over fremdriften i undersøkelsessaker. For de teamlederne som tidligere hadde 

arbeidet med tiltaks- og omsorgssaker var undersøkelser også et nytt saksfelt som disse måtte sette seg 

inn i.  

• Før omorganiseringen stod saksbehandler i stor grad alene i undersøkelsesfasen av en sak. Dette førte til 

at saksbehandlere undersøkte alle saker veldig bredt og at undersøkelsene derfor tok lang tid.  

• Det har i perioder kommet inn svært mange meldinger som barneverntjenesten ikke har klart å håndtere. 

Dette skyldes blant annet at terskelen for å melde saker til barnevernet har blitt lavere de siste årene.  
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Det opplyses at det i tillegg oppstod forsinkelser i gjennomføringen undersøkelser i mars 2020 grunnet covid-19. 

Dette var før barneverntjenesten ble erklært som en samfunnskritisk funksjon og fikk oppdaterte retningslinjer fra 

Bufdir. Det opplyses at alle planlagte undersøkelser i ettertid har blitt gjennomført digitalt der det er mulig og 

forsvarlig, og fysisk ved alvorlige og akutte saker.  

For å få ned antall fristbrudd ble undersøkelsessaker i en periode tildelt til ansatte på de andre teamene. Dette 

fungerte mindre godt, da de ansatte som ikke arbeider med undersøkelser til vanlig opplevde at de ikke var 

kvalifiserte til å gjennomføre undersøkelsene. Mange saker ble derfor stående videre på vent. 

Det opplyses i intervju at barneverntjenesten ønsker å etablere en praksis med å gjennomføre 

undersøkelsesmøter som arbeidsmetode i alle undersøkelser der dette er mulig. Dette gjør det mulig å konkludere 

i en sak rett etter undersøkelsesmøtet, og vil kunne være tidsbesparende. Situasjonen knyttet til covid-19 har 

imidlertid gjort det mer utfordrende å gjennomføre denne type møter i 2020.  

Det er i tillegg planlagt å etablere midlertidig team med fire personer innad i mottaks- og undersøkelsesteamet 

som utelukkende skal jobbe intensivt med gamle undersøkelsessaker. Dette teamet består av to ansatte og to 

barnevernsstudenter. Målet er å få avsluttet alle gamle undersøkelser innen mars 2021, slik saksbehandlere som 

arbeider med å undersøke saker starter med en reell frist. Revisjonen får opplyst at det har vært en betydelig 

reduksjon i undersøkelser på vent fra august 2019 til april 2021, og at det p.t. kun er to av sakene som ikke er 

avsluttet innen frist.  

Det opplyses i intervju at det tidligere ikke har foreligget oppdaterte skriftlige rutiner for gjennomføring av 

undersøkelser. Det er nå blitt utarbeidet en skriftlig rutine for undersøkelser datert september 2020. Det fremgår 

at rutinen skal sikre god struktur i prosessen og at undersøkelser iverksettes og gjennomføres snarest og senest 

innen tre måneder, etter gjeldende lover, forskrifter og veiledere. Rutinen beskriver fordeling, planlegging, 

gjennomføring og konklusjon av undersøkelser, samt et eget punkt om barnets/ungdommens medvirkning.  

Frist for undersøkelser er ikke presisert i rutinen, men det er angitt at barnevernskuratoren(e) skal planlegge 

undersøkelsen sammen med teamleder senest en uke etter fordeling. Videre fremgår det at saksbehandler skal 

begrunne eventuelle fristbrudd i feltet «merknad fristoversittelse». I rutinen er det angitt at utvidelse av 

undersøkelsesfrist kun skal skje unntaksvis og skal godkjennes av barnevernleder. Det er opprettet en egen rutine 

for utvidet undesøkelsesfris i saker hvor det vurderes og konkluderes med utvidelse av frist.  

Ved utgangen av 2020 var rutinene for undersøkelser tema i et fellesmøte på teamet, og det opplyses at alle på 

undersøkelsesteamet har gitt innspill til rutinene. Rutinene var imidlertid ikke fullt ut implementert på dette 

tidspunktet.  

I forbindelse med verifisering understreker barneverntjenesten at pågående forbedringsarbeid har effekt, og har 

oversendt oppdaterte nøkkeltall per april 2021 for å synliggjøre dette. Som figuren under viser har tjenesten hatt 

en reduksjon i antall undersøkelser på vent og en reduksjon i antall fristbrudd i perioden.  

 

 

 

 



Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Rana kommune | Undersøkelser 

 

40 
 

Figur 3: Oppdatert oversikt tilsendt fra barneverntjenesten april 2021 

 

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana kommune har hatt store utfordringer når det gjelder fristbrudd 

for gjennomføring av undersøkelser. Tjenesten har hatt flere saker liggende på ufordelte lister i lengre perioder. 

Denne undersøkelsen viser også eksempel på at det har gått over ett år fra melding har kommet inn til 

undersøkelse har startet. Manglende gjennomføring av undersøkelser innen fristen på tre måneder eller utvidet 

frist på seks måneder, er brudd på barnevernloven § 6-9. Både omfanget av overskridelser og lengden på disse 

overskridelsene i Rana kommune er svært alvorlig og kan ha medført at barn har blitt værende i en uforsvarlig 

omsorgssituasjon lenger enn nødvendig, uten at det har blitt satt i verk tiltak for å bedre denne situasjonen. Dette 

er ikke tilfredsstillende og revisjonen vil understreke viktigheten av at dette rettes opp og at undersøkelser 

gjennomføres «snarest» og innen tre måneder, slik loven krever.  

Revisjonen får opplyst at fristbrudd i undersøkelsessaker har blant annet blitt begrunnet med høyt sykefravær, lite 

hensiktsmessig organisering og ineffektive arbeidsprosesser. Revisjonen merker seg at det nå er satt inn tiltak for 

å adressere disse forholdene. Blant annet er det utarbeidet en rutine for undersøkelser, og teamene er 

omorganisert for å øke produktiviteten i saksbehandlingen. Revisjonen vil likevel understreke at det må etableres 

tydelig rapportering og oppfølging av at disse tiltakene er tilstrekkelig for å sikre at undersøkelser gjennomføres i 

samsvar med regelverket. Revisjonen merker seg at fristbrudd i undersøkelsessaker har vedvart over tid og stiller 

spørsmål ved at kommunen ikke har satt i verk tiltak for å rette opp denne situasjonen på et tidligere tidspunkt. 

Revisjonen mener dette ikke er i samsvar med krav til internkontroll. I barnevernloven § 2-1 presiseres det at 

kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven § 25-1.  

5.4 Dokumentering av undersøkelser  

5.4.1 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst i intervju at det frem til høsten 2020 verken har vært praksis for å utarbeide 

undersøkelsesplan eller undersøkelsesrapport i undersøkelsessaker. Det blir opplyst i intervju at det er utarbeidet 

undersøkelsesrapport i enkelte saker, men at barneverntjenesten gikk bort fra dette for noen år siden fordi det 

ikke er et konkret lovkrav. Årsaken til dette var manglende kapasitet. I sakene der lederteamet konkluderer med 

at det skal gjennomføres undersøkelse, blir det ofte utformet en hypotese rundt saken. I fravær av 

undersøkelsesplaner har saksbehandlerne benyttet disse hypotesene som veiledning for hvilke undersøkelser som 

skal gjennomføres. Det opplyses i intervju at det i de sakene der hypotesene har vært uklare, også har vært uklart 

hvordan saksbehandler skulle gå frem i undersøkelsene. 

Kategori August 
2019 

Januar 
2020 

Januar  
2021 

April 
2021 

Undersøkelser på vent 61 54 16 0 

Undersøkelse under 
behandling 

53 51 42 45 

Totalt antall undersøkelser 114 105 58 45 

Lengst ventende 
undersøkelse  

-  18.04.19 (i juni) 20.02.20 10.12.20 

Fristbrudd undersøkelser 48 33 16 2 
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Det opplyses i intervju at undersøkelsene har blitt dokumentert i vedtak, fremfor i en egen undersøkelsesrapport. 

Dette har medført at det har blitt skrevet lange uttredelser fra undersøkelsen i vedtaket i saken. 

Revisjonen får opplyst i intervju at barneverntjenesten ved utgangen av 2020 var i ferd med å etablere en praksis 

der det blir utarbeidet undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter i alle saker. Ansatte opplyser i intervju at 

det er positivt at det nå er gitt føringer om at det skal utarbeides undersøkelsesplaner. Undersøkelsesplanen er et 

verktøy for saksbehandlerne som skal bidra til å gjøre mer effektive undersøkelser, og bidrar også til å gi familiene 

større forutsigbarhet. Det opplyses også at vedtakene vil bli kortere når det utarbeides undersøkelsesrapporter.  

Kravet til undersøkelsesplan og undersøkelsesrapport er nedfelt i den nye skriftlige rutinen for undersøkelser 

datert september 2020. Det er også utarbeidet maler for undersøkelsesplan31 og undersøkelsesrapport.32 Av 

rutinen fremgår det at undersøkelsesrapportene skal godkjennes av teamleder, og signeres både av saksbehandler 

og teamleder. Det opplyses at denne rutinen delvis er tatt i bruk, og at rutinen for å utarbeide undersøkelsesplaner 

foreløpig ikke var implementert ved utgangen av 2020. Det opplyses videre i intervju at saksbehandlerne skulle få 

tettere oppfølging av teamleder ved utarbeidelsen av undersøkelsesplaner, men at dette foreløpig ikke var tilfellet 

på revisjonstidspunktet. Det påpekes at dette medfører at saksgangen gjerne tar lengre tid fordi man ikke får gjort 

raske avklaringer. 

Det opplyses at det tidligere ikke har blitt ført noen systematisk kontroll over at all dokumentasjon foreligger i 

saken når saker overføres fra undersøkelsesteamet til tiltaksteamet. Det opplyses i intervju at det høsten 2020 ble 

etablert en ny rutine for overføring av saker mellom undersøkelsesteamet og tiltaksteamet, der saksbehandlerne 

og teamlederne på de to ulike teamene skal avholde et overgangsmøte. Det påpekes i intervju at teamleder på 

undersøkelsesteamet skal gjennomgå saksmappen før den bytter team og saksbehandler, og at overtakelsesmøtet 

dermed vil utgjøre et kontrollpunkt for at undersøkelsesplan og undersøkelsesrapport foreligger i sakene. Kravet 

om å gjennomføre et overtakelsesmøte er inntatt i rutinen for undersøkelser datert september 202033. Den 

skriftlige rutinen beskriver imidlertid ikke den fullstendige prosessen for overtakelsesmøter beskrevet over.  

Uttrekk fra fagsystemetviser at det mangler undersøkelsesplan og sluttrapport i en rekke saker.  Revisjonens 

gjennomgang av stikkprøver bekrefter også at det er i svært liten grad er utarbeidet undersøkelsesplaner i forkant 

av undersøkelsene og at det i liten grad blir utarbeidet undersøkelsesrapporter etter gjennomførte undersøkelser. 

Revisjonen registrerer også at de undersøkelsesplanene som er utarbeidet har store mangler. Det er blant annet 

ikke informasjon om frister, tidspunkt eller hvem som er ansvarlig for de ulike undersøkelsene i planene. 

Stikkprøvegjennomgangen viser videre at de fleste av undersøkelsesrapportene som faktisk foreligger er grundige 

og utfyllende.  

I alle sakene der det forelå vedtak om hjelpetiltak var informasjon om hva undersøkelsen hadde bestått i, gjengitt 

i vedtaket. Videre inneholder vedtakene barnevernets vurderinger av saken og opplysningene som har kommet 

fram i undersøkelsen fram.    

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i en lengre periode, og frem til høsten 2020, ikke har vært etablert rutiner eller praksis 

for å utarbeide undersøkelsesplaner (plan for hva som skal undersøkes, hvem som skal involveres, tidsplan m.m.).  

Også stikkprøvene bekrefter at det i liten grad har blitt dokumentert undersøkelsesplaner. Revisjonen vil 

understreke at slike planer er sentrale dokumenter for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet med 

undersøkelser i barneverntjenesten. Selv om utarbeidelse av en undersøkelsesplan ikke er lovpålagt har dette vært 

en anbefaling som blant annet fremgår av rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene. God planlegging 

 
31 Rana kommune. Plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3. Ikke datert.  
32 Rana kommune. Undersøkelsesrapport. Ikke datert. 
33 Rana kommune. Rutine for undersøkelse. Dato: 11.09.2020.  
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av en undersøkelse er også vesentlig for å sikre en forsvarlig prosess der en sørger for at alle vesentlige moment 

undersøkes, alle vesentlige aktører involveres og at tidsfrister overholdes m.m. 

Undersøkelsen viser at det frem til høsten 2020 heller ikke har vært etablert rutiner eller praksis for å utarbeide 

undersøkelsesrapporter. Gjennomgangen av stikkprøver viser også at det i svært liten grad blir utarbeidet 

undersøkelsesrapporter i sakene der det har blitt gjennomført undersøkelser. I stedet har observasjoner og 

vurderinger som er gjort i undersøkelsen dokumentert i selve vedtaksdokumentet og/eller i dokumentasjon som 

blir sendt til Fylkesnemnda i omsorgssaker. 

Manglende undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter har etter revisjonens vurdering medført at 

relevante vurderinger underveis i undersøkelsene ikke tilstrekkelig dokumentert eller at vurderingsgrunnlaget 

blir uoversiktlig.  Revisjonen vil påpeke viktigheten av at alle vurderinger som barneverntjenesten gjør både i 

planlegging av og gjennomføring av undersøkelsen dokumenteres fortløpende for å ivareta rettsikkerheten til 

barn og foreldre.  Revisjonen registrerer at det høsten 2020 er utarbeidet en rutine som stadfester at det skal 

utarbeides planer og rapporter i alle undersøkelsessaker. Per januar 2021 har denne rutinen ikke blitt fullt ut 

implementert.  
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6 Hjelpetiltak 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak?  

Under dette:  

a) Har kommunen tilstrekkelig med hjelpetiltak for de behovene som tjenesten opplever at familiene 

har?  

b) Blir hjelpetiltakene iverksatt innen rimelig tid?  

c) Blir det utarbeidet tiltaksplaner for alle vedtatte hjelpetiltak?  

d) Blir hjelpetiltakene tilstrekkelig fulgt opp, evaluert og eventuelt korrigert?   

6.2 Revisjonskriterier 

Ifølge barnevernloven § 4-4 skal barneverntjenesten, 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. Barneverntjenesten 

skal medvirke til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 

Hjelpetiltak skal ha som formål å medvirke til positiv endring hos barnet eller i familien.  

Barnevernloven har ikke satt en tidsfrist for når et vedtak om hjelpetiltak må være iverksatt. I 

saksbehandlingsrundskrivet blir det vist til at barneverntjenesten som et utgangspunkt må kunne iverksette det 

vedtatte tiltaket ganske raskt etter vedtakstidspunktet. Det vil ikke alltid vil være mulig for barneverntjenesten å 

tilby det konkrete tiltaket umiddelbart etter vedtakstidspunktet. Det er imidlertid en forventning om at 

barneverntjenesten arbeider aktivt for å skaffe tiltaket innen rimelig tid eller eventuelt vurdere om barnets behov 

krever at det må settes i gang andre midlertidige eller andre tilgjengelige tiltak. Det presiseres at for at 

barneverntjenestens saksbehandling skal være forsvarlig, må det være barnets behov for hjelp og alvoret i barnets 

situasjon som avgjør hvor raskt tiltak må bli tilbudt. 

Av barnevernloven § 6-1 fremgår det at forvaltningsloven gjelder innenfor barnevernsområdet, og at avgjørelser 

som gjelder tjenester etter barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak. I kapittel 5 i forvaltningsloven fremgår 

det at enkeltvedtak skal grunngis (§ 24). I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, og de faktiske 

forhold som underbygger vedtaket (§ 25). I orienteringen om vedtaket til den det gjelder skal det også opplyses 

om klagetilgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage (§ 27).  

Videre blir det i saksbehandlingsrundskrivet vist til at:  

Begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Vedtaket må på en ryddig måte skille beskrivelser av 

faktum fra vurderingene til barneverntjenesten. Fremstillingen av faktum må vise at lovens vilkår for å treffe vedtak 

foreligger, og hvilke forhold som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene. Dersom barnet er part, skal det ved 

utformingen av vedtaket tas hensyn til barnets alder og mulighet til å forstå vedtaket. 

Tiltaksplan 

Det er et lovfestet krav at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når vedtatte hjelpetiltak 

blir vedtatt (barnevernloven § 4-5). Tiltaksplanen er et viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet. Ifølge Bufdirs 

saksbehandlingsrundskriv skal tiltaksplanen inneholde beskrivelse av barnets situasjon, mål for plassering utenfor 

hjemmet, varighet på plasseringen, plasseringssted samt samarbeid og kontakt med familie. Videre skal planen 

beskrive delmål og tiltak inkludert samarbeid med andre instanser og sikre evaluering av tiltakene 
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 retningslinjer fra departementet. Barnet og foreldrene skal gis mulighet til å medvirke under utarbeidelsen av 

tiltaksplanen.34 

I Barne- og likestillingsdepartementets veileder for tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten, fremgår 

det at tiltaksplaner er viktige virkemidler for å sikre foreldre og barn god informasjon om hvordan barnevernet 

forstår og vurderer «saken» deres, og er et vesentlig element i forhold til klientenes rettsikkerhet. Tiltaksplaner er 

også viktige virkemidler i barneverntjenestens saksbehandling, og gir et viktig grunnlag både for videre utvikling 

av barneverntjenesten og for tjenestens internkontroll. Det presiseres at den reelle nytten av tiltaksplanen 

avhenger av at utarbeiding og bruk av tiltaksplaner inngår som en naturlig del i det daglige barnevernarbeidet, 

ikke minst i samhandlingen med dem planen angår.35 

Evaluering av hjelpetiltakene 

I henhold til barnevernloven § 4-5 skal barneverntjenesten følge nøye med på 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. 

I Bufdirs saksbehandlingsrundskriv presiseres det at det er viktig at barneverntjenesten følger opp og evaluerer 

tiltaket fortløpende for at hjelpetiltaket skal ha ønsket effekt. Evalueringen skal dokumenteres, og tiltakets effekt 

skal være styrende for om tiltaket videreføres eller om det er andre tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Videre er 

det presisert at en evaluering hvert kvartal i de fleste saker bør være et minimum. Hyppigheten må etter en 

konkret vurdering kunne avvike fra dette der det er snakk om langvarige, forebyggende tiltak hvor det kan være 

vanskelig å måle raske endringer, eller det gjelder tiltak ovenfor de eldste ungdommene. 

I forarbeidene til barnevernloven blir det presisert at et siktemål med systematiske og dokumenterbare 

evalueringer er å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi en viderefører, eller prøver ut, stadig nye 

hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon.36 

I saksbehandlingsrundskrivet fremgår det at det er vesentlig at barnet og foreldrene gis mulighet til å medvirke i 

utarbeidelsen av tiltaksplaner, og også tar del i evalueringen av hjelpetiltaket og det videre arbeidet med 

tiltaksplanen. 

Kapasitet 

Krav til kapasitet fremgår av barnevernloven § 9-1: Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er 

nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

Ifølge § 1-4 i barnevernloven skal tjenester og tiltak etter barnevernloven være forsvarlige. I forarbeidene til denne 

paragrafen blir det presisert at barneverntjenesten til enhver tid må ha en bemanning som er tilstrekkelig for å 

ivareta de oppgavene kommunen er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte.37 

Se vedlegg 3: for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Tilbud om hjelpetiltak 

6.3.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har utarbeidet en oversikt over hjelpetiltak, inndelt etter hvorvidt tiltakene er endringsorienterte, 

kompenserende, opplevelsesorienterte, stimulerende, kontrollerende eller omsorgsrettede. Ofte blir det satt inn 

flere parallelle tiltak i sakene. Aktuelle tiltak er: 

• Barnehage (stimulerende og kompensende) 

 
34 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
35 Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder, s. 12.  
36 Ot.prp.nr.69 (2008-2009). Om lov om endringer i barnevernloven.  
37 Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven.  

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284442-q-1104.pdf
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• SFO (stimulerende og opplevelsesorientert) 

• Støttekontakt (stimulerende og opplevelsesorientert) 

• Besøkshjem (stimulerende og kompensende) 

• Råd og veiledning fra barneverntjenesten / henvisning til Familietjenesten (endringsorientert) 

• Familieråd38 (kompenserende) 

• Samtaler med barn (kompenserende) 

• Samarbeidsteam (kompenserende) 

• Ansvarsgruppemøter (kompenserende og endringsorienterte)  

• Individuell plan (kompenserende) 

• Dekning av fritidsaktiviteter (opplevelsesorientert) 

• Henvisning til BUP, Familievernkontoret, Familietjenesten eller Avdeling for psykisk helse og sosiale 

tjenester (endringsorienterte og kompenserende) 

• Generell oppfølging i samarbeid med familien / ungdommen (kompenserende) 

• Tilsyn i hjemmet (kontrollerende) 

• Rustester (kontrollerende) 

• Botiltak i regi av Foyer (endringsorientert, kompenserende og omsorgsrettet)  

• Hybelvertsfamilie (endringsorientert, kompenserende og omsorgsrettet)  

Listen over er ikke uttømmende. Det fremgår av ny rutine for hjelpetiltak for tiltaksarbeid datert september 2020 

at det bør lages en oppdatert liste over tilgjengelige hjelpetiltak i kommunen. I rutinen fremgår det også at det må 

vurderes om tiltakene som kommunen har til disposisjon, er tilstrekkelige til å møte familiens behov, eller om det 

er behov for andre hjelpetiltak. Revisjonen får opplyst at det er utarbeidet en oversikt over alle tiltakene som 

barneverntjenesten benytter seg av med en hjelpetekst som kan brukes av saksbehandlerne. Det er startet en 

kartlegging av hvilken type metoder og verktøy alle tjenestene i oppvekst og kultur benytter seg i tilknytning til 

prosjekter «tidlig inn». Denne listen vil inneholde tiltak som barneverntjenesten kan og ikke kan benytte seg av. 

Denne listen var på revisjonstidspunktet ikke ferdigstilt. . Det opplyses videre  om at det ikke er gjort noen 

vurdering om tiltakene er tilstrekkelig. Det framgår at det er planlagt en gjennomgang som en del av å rigge opp 

kommunen til den nye barnevernreformen og at en del av dette vil være det forbyggende arbeidet i barnevernet. 

Det blir opplyst i intervju at Rana kommune generelt har mange hjelpetiltak til barn og unge, men i mindre grad til 

ungdom fra elleve år og oppover. Det blir også påpekt at tilbudet om institusjoner er begrenset. Det er både lange 

avstander til mange institusjoner, samt mangel på gode akuttinstitusjoner og behandlingsinstitusjoner som ligger 

både i psykiatri- og barnevernsspennet.  

I intervjuer trekkes det frem flere konkrete tiltak som barneverntjenesten har begrenset tilgang til eller ikke har 

tilgang til per i dag, og som oppleves som en mangel:  

• Det er lang vei til nærmeste senter for familie og barn, og det er svært begrenset hvem som får tilbud om 

plass.  

• Det nærmeste tilbudet om multisystemisk terapi (MST)39 er lokalisert i Bodø.  

• Barnevernet tilbyr ikke psykiatriske ungdomsteam (PUT). Det påpekes i intervju at kommunen generelt 

kan bli bedre på å hjelpe ungdommer med rus og psykiatriutfordringer uavhengig av om 

barneverntjenesten er involvert.  

• Det er behov for utvidelse og profesjonalisering av ungdomsboliger. 

 
38 Familieråd er en metode og ikke et tiltak, og kan benyttes i alle faser av en barnevernssak. Familieråd er et møte hvor familien samles med 
slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme frem til en plan som skal ivareta barnets interesser og bedre familiens 
situasjon.  
39 MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom som alvorlige atferdsvansker. 
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Det opplyses i intervju at barnevernet ikke alltid har tilstrekkelige ressurser for å følge opp og kartlegge saker som 

er på grensen til å være akutte, der det ikke er åpenbart at det skal iverksettes omsorgsovertakelse. Det vises til 

at det er behov å følge opp og kartlegge disse sakene i hjemmet mer intensivt enn det som gjøres per i dag.  

Det påpekes også at det er flere hjelpetiltak som det kan ta lang tid å iverksette etter vedtak om tildeling: 

• Bo- og livsmestringstilbud til ungdommer med ekstra behov for tilpassing (Foyer). Dette skyldes at det 

ikke alltid er ledige boliger.  

• Frivillig plassering kan ta tid å iverksette etter vedtak fordi det er utfordrende å rekruttere fosterhjem, 

beredskapshjem og besøkshjem i Rana kommune.  

• Hjelpetiltak fra familietjenesten. Dette kan ta tid fordi kapasiteten er presset hos familietjenesten i Rana 

kommune. 

Det opplyses i intervju at det faglige tilbudet hos familietjenesten er godt, men tiltaket er i praksis ikke effektivt 

fordi det er lange ventelister og for mange saker per veileder. Dette gjelder særlig mindre alvorlige saker, der det 

ofte tar lang tid før tiltak iverksettes. Det opplyses at det også et særlig høyt press på PMTO-veiledning, noe 

saksbehandlere opplever som beklagelig, da dette vurderes som et svært godt tiltak. 

6.3.2 Vurdering 

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 familie (jf. §4-4 i barnevernloven). Undersøkelsen viser at 

barneverntjenesten opplever å ikke ha tilstrekkelig med hjelpetiltak til rådighet. Det blir vist til både begrenset 

tilbud for eldre barn og ungdom, og at barneverntjenesten ikke alltid har tilstrekkelig med tid og ressurser til å 

følge opp saker som er alvorlige, men der det ikke vurderes at det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Revisjonen 

vil understreke at manglende iverksetting av, eller lang ventetid på, riktige hjelpetiltak som kan avhjelpe en 

vanskelig omsorgssituasjon, ikke er i samsvar med §4-4 i barnevernloven. Revisjonen mener derfor at 

barneverntjenesten må gjennomføre en kartlegging av tilgjengelige tiltak og ev hvilke tiltak som mangler for å 

gjøre en vurdering av hvilke behov tjenesten har for tiltak. Revisjonen merker seg at dette er et arbeid som skal 

starte opp som en del av forberedelse til barnevernreformen.  

6.4 Iverksettelse av hjelpetiltak 

6.4.1 Datagrunnlag 

Det fremgår av intervjuer at ventetiden mellom et hjelpetiltak blir vedtatt til det blir igangsatt i dag er om lag 14 

dager, men at dette varierer mellom de ulike hjelpetiltakene. Det opplyses at det frem til høsten 2020 har vært 

lange ventelister med saker, og at saksbehandlerne som arbeider med tiltak har hatt saker som har ligget uåpnet 

mellom tre og fire måneder etter at det er fattet et vedtak i saken. Det opplyses at saker prioriteres etter 

alvorlighetsgrad. Samtidig blir også saker som er åpne prioritert, da det er høy terskel for å avslutte saker som er 

i prosess for å starte på nye saker.   

Det opplyses i intervju at en årsak til at det har vært ventetid mellom tiltak blir vedtatt til de blir igangsatt, er at 

det frem til nylig i liten grad har vært overlapp mellom saksbehandlingen i undersøkelsesteamet og i tiltaksteamet. 

Saker har dermed blitt liggende urørt over lengre tid i påvente av en ny saksbehandler. Det opplyses at den nye 

rutinen for overtakelse mellom teamene har bidratt til å sikre en bedre overføring av saker mellom teamene. 

Rutinene innebærer at det skal gjennomføres en overgangssamtale mellom ansvarlig saksbehandler på 

undersøkelsesteamet og tiltaksteamet40, og at saksbehandler skal utarbeide utkast til tiltaksplan. Det opplyses at 

overgangen mellom teamene også er fast tema på agendaen til teamledermøtene. 

Høsten 2020 ble det etablert et normtall for hvor mange saker hver saksbehandler skal ha. Normtallene for 

tiltaksteamet innebærer at hver saksbehandler som arbeider med tiltakssaker skal ha ansvar for maksimalt 20 

familier eller maksimalt 25 barn. Det opplyses i intervju at det per i dag er det tilstrekkelig med ressurser på 

 
40 I spesielt utfordrende saker blir teamlederne på begge teamene med på overgangssamtalen 



Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Rana kommune | Hjelpetiltak 

 

47 
 

tiltaksteamet, og at ingen av saksbehandlerne har flere saker i sin saksportefølje enn normtallet som har blitt 

definert. 

Revisjonen får opplyst i intervju at det ved utgangen av 2020 ikke var noen ufordelte saker, og at alle saker nå er 

fordelt på saksbehandlere. Det går frem av rapportering til Statsforvalteren at det per. 01.01.2021 var ingen barn 

som ventet på tiltak etter avsluttet undersøkelse. Stikkprøver viser at i saker der det blir vedtatt hjelpetiltak blir 

disse iverksatt innen rimelig tid. I de fleste sakene er perioden for hjelpetiltakene samme dag eller noen dager 

etter vedtaket.  

Det opplyses at det har foreligget skriftlige rutiner for tiltakssaker tidligere, men disse har ikke blitt oppdatert på 

flere år. Ingen av saksbehandlerne har hatt et aktivt forhold til disse rutinene. Høsten 2020 ble det utarbeidet en 

rutine og sjekkliste for tiltaksarbeid.41 Hensikten med rutinen er at tiltaksfasen i barnevernssaken raskt 

iverksettes etter gjeldende lover, forskrifter og veiledere. Rutinen og sjekklisten beskriver blant annet hva som er 

fremgangsmåte med utvalgte tiltak, herunder besøkshjem, støttekontakt, hybelvertsfamilie, tilsynsfører i 

hjemmet, ansvarsgruppemøter, hjemmebesøk og økonomisk støtte. Det er også utarbeidet en egen sjekkliste for 

familieråd for Rana barneverntjeneste. Det er ikke angitt i rutinen hva som er tidsfrist for å sette i verk 

hjelpetiltakene. 

6.4.2  Vurdering 

Revisjonen registrerer at det tidligere har gått lang tid fra tiltak er vedtatt til de er iverksatt. Revisjonen vil 

understreke at det ikke er tilfredsstillende at det går for lang tid før det iverksettes tiltak som er vurdert som 

nødvendig for å bedre et barns omsorgssituasjon. Det er presisert i Bufdirs saksbehandlingsrundskriv at det må 

være barnets behov for hjelp og alvoret i barnets situasjon som avgjør hvor raskt tiltak må bli tilbudt. Revisjonen 

merker seg samtidig at det er etablert tiltak for å redusere ventetiden, blant annet gjennom å etablere nye rutiner 

for tiltaksarbeid. Revisjonen mener at rutinene barneverntjenesten har etablert for tiltaksarbeid også bør omtale 

hva som er tjenestens retningslinjer for tidsbruk fra vedtak er fattet til iverksetting av hjelpetiltak, for å sikre at 

tiltak blir iverksatt innen rimelig tid. Det er ikke en lovfestet tidsfrist, men barneverntjenesten må vurdere hva som 

er forsvarlig i hvert tilfelle og sikre at barnevernet eventuelt iverksetter midlertidige eller andre tiltak dersom det 

tar for lang tid å sette i gang tiltakene som er vedtatt. Ved å angi retningslinjer for tidsbruk i rutinene, vil dette 

etter revisjonens vurdering bidra til at det i større grad blir meldt avvik dersom fristene overskrides, slik at ledelsen 

kan følge opp at det ikke tar for lang tid mellom vedtak og iverksettelse av tiltak. 

6.5 Tiltaksplaner for vedtatte hjelpetiltak 

6.5.1 Datagrunnlag 

Det er saksbehandlerne som utarbeider forslag til vedtak om tiltak, som godkjennes av barnevernsleder eller 

teamleder. Det opplyses i intervju at det i en periode fra 2018 til 2020, ikke har vært praksis for å opprette 

tiltaksplaner for vedtatte hjelpetiltak. Det fremgår av tallene som er rapportert til Statsforvalteren at det i de fleste 

saker der det er vedtatt hjelpetiltak ikke blir utarbeidet tiltaksplaner. I 2020 var det kun utarbeidet tiltaksplan for 

14,5 prosent av barna som hadde vedtak om tiltak. Dette er i skarp kontrast til 2016 og 2017, da det i det store 

flertallet av saker ble etablert tiltaksplaner.  

Tabell 5: Antall barn som har vedtak om hjelpetiltak og andel barn med tiltaksplan 

Tidsperiode Antall barn som har vedtak om tiltak Barn som har vedtak om hjelpetiltak, som har 

tiltaksplan  

2.halvår 2020 131 89 

1.halvår 2020 94 57 

 
41 Rana kommune. Rutine for tiltaksarbeid. Dato: 14.09.2020 
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2.halvår 2019 129 47 

1.halvår 2019 158 48 

2.halvår 2018 156 53 

1.halvår 2018 146 75 

Det kommer frem i intervjuer at det i 2018 ble tatt en ledelsesbeslutning av avdelingsleder for barne- og 

familieavdelingen om at saksbehandlerne ikke skulle utarbeide tiltaksplaner. Bakgrunnen for denne beslutningen 

var at saksmengden til barneverntjenesten var særlig stor, og at mange av sakene der det var vedtatt hjelpetiltak 

stod på vent grunnet manglende kapasitet hos saksbehandlerne. Det opplyses at saksbehandlerne i perioder har 

hatt ansvar for opptil 30 saker hver, noe som ikke har gjort det mulig å ha kjennskap til og følge opp alle sakene, 

og samtidig utarbeide tiltaksplaner. I tillegg til kapasitetsutfordringer, er det i enkelte saker ikke blitt utarbeidet 

tiltaksplaner fordi det har vært særlige utfordringer i samarbeidet med foreldre. 

I stikkprøvene revisjonen har gjennomgått har det blitt utarbeidet tiltaksplan i to av sakene. I den ene saken er 

tiltaksplanen datert 01.10.2020 og planen ble evaluert i samarbeid med barnet 11.01.2021. I den andre saken ble 

tiltaksplanen utarbeidet 14.05.2020. Det går ikke fram dato for evaluering. I en tredje sak er dokumentet 

«følgebrev til tiltaksplan» lagt inn i postjournal. Her går det frem at det har blitt utarbeidet en tiltaksplan, lagret i 

postjournal, men revisjonen kan ikke finne selve tiltaksplanen i saksbehandlingssystemet. Også denne saken er av 

nyere dato og følgebrevet er datert 29.01.2020. Det er ikke utarbeidet tiltaksplan i de andre hjelpetiltakssakene 

revisjonen har gjennomgått.  

Revisjonen får opplyst at mange av tiltaksplanene som tidligere ble rapportert i statistikken var «proforma 

tiltaksplaner» der det kun ble fylt ut startdato og sluttdato. På den måten ble det registrert at det hadde blitt 

utarbeidet tiltaksplaner uten at dokumentet hadde innhold. Disse planene ble heller ikke gjennomgått med barnet 

og foreldrene.  

I sakene der det ikke har vært opprettet tiltaksplan har saksbehandlerne forholdt seg til vedtaket om hjelpetiltak i 

arbeidet med saken. Utover vedtaket har saksbehandlere selv måttet holde egne oversikter over hvilke hjelpetiltak 

som er satt inn i sakene og når disse skal for evalueres. Det kommer frem i intervju at dette til tider har vært 

utfordrende i komplekse saker. Det påpekes også at har vært en særlig utfordring at det har manglet tiltaksplaner 

i saker der saksbehandlerne ikke har vært godt nok kjent med saken til å følge opp på en god måte. 

Det opplyses at medarbeiderne på tiltaksteamet har vært pådrivere for at det skulle etableres en praksis for å 

utarbeide tiltaksplaner. Høsten 2020 ble det startet opp et arbeid for å utarbeide tiltaksplaner i alle saker, og 

ledelsen ga føringer om at det skal utarbeides tiltaksplaner i alle nye saker med vedtatte hjelpetiltak. Krav til at det 

skal opprettes tiltaksplaner er nedfelt i rutinen og sjekklisten for tiltaksarbeid datert oktober 2020.42 I rutinen og 

sjekklisten er det beskrevet at barnet og foreldrene skal gis mulighet til å medvirke under utarbeidelsen av 

tiltaksplanen, og at planen skal gjennomgås og signeres av ungdommen/foreldre. Det er saksbehandlere som lager 

utkast til tiltaksplaner sammen med foreldrene. Deretter blir planen godkjent når planene er underskrevet av 

foreldrene.  Det er opprettet en mal for tiltaksplaner.  

For å få fortgang i arbeidet med å opprette tiltaksplaner, ble det høsten 2020 satt av én dag der saksbehandlerne 

kun skulle arbeide med å opprette tiltaksplaner. Mal for tiltaksplan ble gjennomgått på dette møtet, og det ble 

gitt internopplæring i hvordan saksbehandlerne skulle opprette tiltaksplan i fagsystemet. I tillegg fikk alle 

saksbehandlere på tiltaksteamet en frist for når de skulle ha utarbeidet tiltaksplaner i sine saker. Barnevernsleder 

 
42 Rana kommune. Rutine for tiltaksplaner og evaluering. Dato: 01.10.2020.  
Rana kommune. Sjekkliste tiltaksjobbing for Rana barneverntjeneste. Ikke datert.  
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opplyser at de fleste saksbehandlerne har holdt denne fristen, og at antall tiltaksplaner har økt betraktelig. Det er 

gjennomført en samtale med saksbehandlerne i saker der det ikke er opprettet tiltaksplan innenfor fristen for å 

kartlegge årsakene til dette. 

Det påpekes at arbeidet med å opprette tiltaksplaner er et pågående arbeid, og at det fremdeles er saker der det 

ikke er opprettet tiltaksplan. Det opplyses at dette også har sammenheng med føringen om at tiltaksplanene skal 

skrives under av både foreldre og barn før de kan ferdigstilles, noe som har vært utfordrende grunnet restriksjoner 

knyttet til covid-19. Det opplyses at det er unntaksvis at foreldrene ikke har ønsket å skrive under på de nye 

planene som nå blir utarbeidet.  

Ved utgangen av 2020 var det ikke etablert praksis at barnevernsleder eller teamledere gjennomfører 

stikkprøvekontroller av at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle nye saker. 

Det blir påpekt i intervju at kravet til å opprette tiltaksplaner har blitt møtt med noe intern motstand i 

organisasjonen. Dette kan til dels forklares med at ansatte opplever at arbeidsoppgavene har økt i omfang med at 

det har blitt et tydeligere fokus på etterlevelse av lovkrav. Det påpekes også at det er behov for en 

holdningsendring.  

I forbindelse med verifisering understreker barneverntjenesten at pågående forbedringsarbeid har effekt, og har 

oversendt oppdaterte nøkkeltall per april 2021 for å synliggjøre dette. Som figuren under viser har tjenesten hatt 

en økning i antall barn med tiltaksplaner i perioden.  

Figur 4: Oppdatert oversikt tilsendt fra oversendt fra barneverntjenesten april 2021  

Kategori August 

2019 

Januar  

2020 

Januar  

2021 

April  

2021 

Barn med hjelpetiltak 

m/EMU  

224 221 162 137 

Barn med tiltaksplan 9 8 62 57 

 

6.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana i flertallet av hjelpetiltakssaker ikke har utarbeidet en tiltaksplan. 

Dette er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan når hjelpetiltak blir vedtatt. Tiltaksplaner er et viktig verktøy for å sikre en systematisk, helhetlig og 

etterprøvbar oppfølging av tiltakene som settes i verk for det enkelte barn.  Revisjonen mener det er særlig alvorlig 

at det er fattet en ledelsesbeslutning om å ikke utarbeide slike planer, og at det har blitt rapportert om planer som 

ikke har et reelt innhold. Revisjonen merker seg at ledelsen høsten 2020 har utarbeidet rutine for opprettelse av 

tiltaksplan og har startet et arbeid med å etablere tiltaksplaner.  

6.6 Oppfølging, evaluering og korrigering av hjelpetiltak  

6.6.1 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst i intervjuer at iverksatte hjelpetiltak diskutert fortløpende i samarbeidsmøter med familien 

og andre instanser, og gjennom generell oppfølging (hjemmebesøk, samtaler o.l.). Det varierer utfra saken hvor 

ofte samarbeidsmøter med familien har blitt gjennomført. I noen saker har det vært månedlige møter, mens i 

andre saker har det vært møter hver tredje måned. Under samtalene har saksbehandler og familien drøftet 

hvordan det er jobbet for å nå målsetningene for tiltakene. Det opplyses at det blir utarbeidet referat fra disse 

samarbeidsmøtene. 

I de få sakene der det er opprettet tiltaksplaner, har tiltaksplanen i liten grad blitt evaluert skriftlig. Ifølge data 

rapportert til Statsforvalteren var det første halvår i 2020 57 barn som hadde tiltaksplan og som hadde hatt 
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sammenhengende tiltak i tre måneder eller mer (se tabell under). I kun to av disse sakene hadde barnet hatt sin 

tiltaksplan evaluert siste halvår.  

Tabell 6: Oversikt over barn som har hatt sin tiltaksplan evaluert 

Tidsperiode Antall barn med tiltaksplan som har hatt 

sammenhengende tiltak i tre måneder eller mer  

Barn som har hatt sin tiltaksplan evaluert siste 

halvår  

2.halvår 2020 68 28 

1.halvår 2020 57 2 

2.halvår 2019 38 3 

1.halvår 2019 45 5 

2.halvår 2018 44 15 

1.halvår 2018 68 22 

2.halvår 2017 83 52 

1.halvår 2017 96 42 

 

Barneverntjenesten gjennomførte en kartlegging av alle tiltakssaker i 2020. Barneverntjenesten ringte til alle 

foreldre som var registret med hjelpetiltak hos barnevernet for å kartlegge tiltakene og om behovet for tiltakene 

var gjeldene. Kartleggingen viste at vedtatte hjelpetiltak i liten grad har vært evaluert. I mange av sakene hadde 

ikke tiltakene blitt evaluert på lang tid og barneverntjenesten hadde ikke hatt kontakt med familien på lenge. Blant 

annet ble det oppdaget saksmapper der barneverntjenesten ikke hadde jobbet med saken de siste 15 månedene, 

og saker der det var over ett år siden barneverntjenesten hadde hatt kontakt med foreldre. Det ble også funnet 

flere saker der barneverntjenesten aldri hadde møtt barnet. Manglende evaluering og oppfølging av hjelpetiltak 

har medført at vedtatte hjelpetiltak har blitt videreført uten at det har vært evaluert om det var behov 

hjelpetiltaket ev andre hjelpetiltak.  

I forbindelse med denne kartleggingen ble det også avdekket at flere av sakene ikke kvalifiserte som hjelpetiltak 

etter barnevernsloven. Det opplyses at mange av sakene heller burde vært fulgt opp av andre tjenester som 

arbeidet forebyggende. Gjennomgangen førte til at tjenesten har avsluttet flere unødvendige hjelpetiltak. Tallet 

på aktive tiltakssaker ble redusert fra ca. 220 i første kvartal 2019 til ca. 160 i tredje kvartal 2020. Dette har bidratt 

til at tiltaksteamet har hatt perioder uten venteliste, noe som ikke har vært tilfellet tidligere. Det opplyses at 

gjennomgangen også har medført at barneverntjenesten har fått en oversikt over alle barn med hjelpetiltak i 

kommunen, og at alle tiltakene som blir gitt nå er tilstrekkelig begrunnet. Det kommer også frem i intervjuer at 

det i større grad enn tidligere blir diskutert hvorfor tjenesten vedtar de ulike hjelpetiltakene og hvilken hensikt 

tiltaket har. Eksempelvis blir det i større grad diskutert om tiltaket er foreldrestøttende, kompenserende, 

opplevelsesorientert, kontrollerende inn mot foresatte eller forebyggende. Det opplyses i intervju at en viktig 

årsak til at hjelpetiltak ikke har vært evaluert, er stor saksmengde hos saksbehandlerne. Dette gjorde at 

saksbehandlere i flere tilfeller opprettet og videreførte tiltak som ikke var godt nok begrunnet. Det opplyses at 

saksbehandlere ofte godtok forespørsler fra foreldre om å fortsette et hjelpetiltak uten at dette ble evaluert eller 

tilstrekkelig grunngitt. Frem til teamene ble organisert i rendyrkede team for undersøkelser, tiltakssaker og 

omsorgssaker, manglet også teamlederne den overordnede oversikten over saksflyten i saksbehandlingen. Det 

påpekes i intervju at det var svært krevende for ansatte og teamledere å hele tiden oppleve at saker ikke ble fulgt 

opp tilstrekkelig.  
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Det opplyses at omorganiseringen i rendyrkede team har gitt lederne gi bedre oversikt over sakene og bidratt til å 

redusere saksbehandlingstiden. Samtidig har kartleggingen som bidro til at mange tiltakssaker ble avsluttet bidratt 

til å bedre kapasiteten på tiltaksteamet.   

Nåværende barnevernsleder opplyser at det er kommunisert gjennom de nye rutinene at tiltaksplanene som 

utarbeides skal evalueres jevnlig. I rutinen og sjekklisten for tiltaksarbeid datert oktober 2020 er det nedfelt at 

tiltak skal evalueres kvartalsvis, og at dette dokumenteres i tiltaksplanen.43 Det er ikke spesifisert i rutinen hvem 

som skal involveres i evalueringsprosessen. Ved utgangen av 2020 var denne rutinen ikke implementert i praksis. 

Det opplyses i intervju at de nye rutinene vil kunne bidra til at barneverntjenesten vil jobbe mer systematisk med 

saker. Bedre dokumentering gjennom tiltaksplaner vil trolig også redusere tid brukt på kartleggingsarbeid.  

6.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at de hjelpetiltakene og tiltaksplanene som har blitt opprettet, i liten grad har blitt evaluert. 

Dette er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at tiltaksplaner skal evalueres regelmessig.  

Etter revisjonens vurdering, viser undersøkelsen at tiltak systematisk har blitt forlenget uten at det har blitt 

evaluert om tiltakene har bedret barnets situasjon. I forarbeidene til barnevernloven blir det presisert at et 

siktemål med systematiske og dokumenterbare evalueringer er å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi en 

viderefører, eller prøver ut, hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon. Manglende 

evaluering og dokumentering av slike vurderinger medfører etter revisjonens vurdering at ledelsen ikke har sikret 

forsvarlig saksbehandling i arbeidet med hjelpetiltak. Etter revisjonens vurdering, må mangel på evaluering av 

hjelpetiltak sees i sammenheng med at det i liten grad har blitt utarbeidet tiltaksplaner. Revisjonen registrerer at 

ledelsen høsten 2020 har startet et arbeid både for å etablere tiltaksplaner og arbeide systematisk med evaluering 

av disse.  

 

  

 
43 Rana kommune. Rutine for tiltaksplaner og evaluering. Dato: 01.10.2020.  
Rana kommune. Sjekkliste tiltaksjobbing for Rana barneverntjeneste. Ikke datert.  
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7 Oppfølging av barn i fosterhjem 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre en god oppfølging av barn i fosterhjem?   

Under dette: 

a) I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner knyttet til oppfølging av barns situasjon i fosterhjem?  

v. Er det etablert omsorgsplan for barna?  

vi. Blir det gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk?  

vii. Blir oppfølgingsbesøkene tilstrekkelig dokumenterte (for eksempel kommer barnet stemme 

tilstrekkelig frem)?  

viii. Gir barneverntjenesten fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning?  

 

b) I hvilken grad er det etablert en tilfredsstillende ordning knyttet til tilsyn med fosterhjem?  

v. Hvordan er tilsynsordningen organisert?  

vi. Hvordan sikrer kommunen tilfredsstillende opplæring og oppfølging av dem som har 

tilsynsoppgaven?  

vii. Blir det gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk?  

viii. Blir det rapportert fra tilsynsbesøkene og blir rapportene tilstrekkelig kontrollert og fulgt opp?  

7.2 Revisjonskriterier  

7.2.1 Omsorgsovertakelse og bruk av fosterhjem  

Dersom det er alvorlige mangler ved omsorgen som et barn får, kan barneverntjenesten overta omsorgen for et 

barn, jf. barnevernloven § 4-12. Et slikt vedtak kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet 

befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom kan det skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved 

hjelpetiltak. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal treffes av fylkesnemnda.  

Valg av fosterhjem  

Dersom det er blir vedtatt å benytte fosterhjem skal barneverntjenesten alltid vurdere om det er noen i barnets 

familie eller nære nettverk som kan velges for fosterhjem (jf. § 4-22 i barnevernloven).   

I samsvar med forskrift om fosterhjem § 5 skal barneverntjenesten i fosterhjemskommunen ha ansvaret for å 

godkjenne fosterhjem. Fosterhjemmet kan bare godkjennes dersom barneverntjenesten har undersøkt 

fosterhjemmet og funnet at fosterforeldre oppfyller de generelle kravene til fosterforeldre (jf. § 3) og er til det 

aktuelle barnets beste (jf. § 4).  

Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barneverntjenestens 

og fosterforeldres plikter (jf. forskrift om fosterhjem § 6). Barneverntjenesten og fosterforeldrene skal gjennomgå 

avtalen minimum en gang i året og foreta eventuelle endringer.  

Omsorgsplan  

Barneverntjenesten har ifølge barnevernloven § 4-16 et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet 

etter omsorgsovertakelsen, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten 

skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet.  
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Ifølge § 4-15 i barnevernloven skal barneverntjenesten ved omsorgsovertakelsen vedta en plan for barnets 

omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 

fremtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den faller bort.  

Av Bufdirs fagsider fremgår det at den foreløpige omsorgsplanen er en midlertidig plan for barnets fremtidige 

omsorgssituasjon. Den endelige omsorgsplanen skal avløse den foreløpige omsorgsplanen og ha et langsiktig 

perspektiv. Omsorgsplanen skal formidle barneverntjenestens plan for barnets fremtid når det gjelder hvor barnet 

skal bo og vokse opp, og når det gjelder barnets relasjon og kontakt med sin familie. I tillegg skal omsorgsplanen 

tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges opp.44,45 

Formålet med omsorgsplaner er å øke forutsigbarheten, gi retning og kontinuitet i arbeidet med plasseringen og 

bidra til å understøtte dialog og tydelighet mellom de involverte. Planen er ment å fjerne noe av den usikkerhet 

som preger en del fosterhjemsforhold. Planen må derfor i første rekke redegjøre for tidsperspektivene for 

omsorgsovertakelser og plasseringer; det vil blant annet si om det tas sikte på en langvarig plassering eller om 

barnet skal tilbakeføres foreldrene.46 Barn skal gis mulighet til medvirkning i alle barnevernssaker, og skal som 

hovedregel involveres i arbeidet med omsorgsplanen. Også foreldrene bør involveres i arbeidet med 

omsorgsplanen, slik at deres innspill og synspunkter blir tatt hensyn til.47 

Omsorgsplanen skal ikke endres med mindre forutsetningene for planen har falt bort. Endrer barnets situasjon 

seg, må omsorgsplanen evalueres og oppdateres.48 

Hvis det er behov for hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten i omsorgskommunen lage en tiltaksplan for 

barnet. Tiltaksplanen er en tidsavgrenset plan for de hjelpetiltakene barnet og fosterfamilien trenger. 

Barneverntjenesten skal evaluere tiltaksplanen regelmessig, og planen skal endres hvis barnets behov endrer seg. 

Både tiltaksplanen og foreløpig omsorgsplan bør lages før omsorgsovertakelsen blir igangsatt og barnet flytter inn 

i fosterhjemmet.49 

Oppfølging  

Ifølge § 7 i forskrift om fosterhjem skal barneverntjenesten i omsorgskommunen følge opp og føre kontroll med 

hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Barneverntjenestene skal besøke fosterhjemmet så ofte det er 

nødvending, men minimum fire ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet 

som gode kan barneverntjenesten vedta at tallet besøk skal reduseres til minimum to ganger i året for barn som 

har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn to år. 

Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det 

enkelte barn så lenge plasseringen varer. 

I en rapport fra Helsetilsynet50 understrekes viktigheten av faglig vurderinger og dokumentasjon i forbindelse med 

oppfølgingsbesøk i fosterhjem: 

De faglige vurderingene fra ansatte i barnevernet danner grunnlaget for videre beslutninger om barnets fremtidige 

livssituasjon. Dokumentasjon av vurderinger og av nødvendig og relevant informasjon for øvrig er et vesentlig element i 

forsvarlig barneverntjeneste. Dette gjelder både barnevernets og fylkesnemndas grunnlag for å fatte riktige beslutninger 

om barnets fremtid og barnets behov for innsyn i egen sak. 

Tilsyn  

 
44 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
45 Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 
46 Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 
47 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
48 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
49 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
50 Helsetilsynet. «Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid 
med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Dato: mars 2015.   

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/flytting_samhandlingsforlop/Forberedelser/Omsorgsplan_og_tiltaksplan/
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/flytting_samhandlingsforlop/Forberedelser/Omsorgsplan_og_tiltaksplan/
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/flytting_samhandlingsforlop/Forberedelser/Omsorgsplan_og_tiltaksplan/
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Ifølge forskrift om fosterhjem § 8 skal det gå klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken 

instans i kommunen som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn fra 

plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Det skal føres tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i 

fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. 

Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for at 

det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskommunen å melde fra til 

barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet.  

Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven over tid og som er 

tilstrekkelig uavhengig av barneverntjenesten og fosterforeldrene, samt sørge for at det blir gitt tilstrekkelig 

opplæring og veiledning. I Bufdirs veileder for tilsyn med barn i fosterhjem51, fremgår det at kommunens 

opplæring og veiledning må sikre at tilsynspersonene kan utføre oppgaven på en faglig forsvarlig og god måte. 

Opplæringen må gi kunnskap og kompetanse slik at tilsynspersonene kan forstå og samhandle med fosterbarna 

på en god og hensiktsmessig måte og lære hvordan de skal skrive gode tilsynsrapporter.52 

Videre fremgår det av forskrift om fosterhjem § 8 at fosterhjemskommunen ved barneverntjenestens 

godkjennelse av fosterhjemmet skal orientere både barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar for tilsynet 

og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle 

problem i fosterhjemmet eller i forholdet til barneverntjenesten.  

Ifølge forskrift om fosterhjem § 9 skal fosterhjemskommunen føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men 

minimum fire ganger i året (kan reduseres til to ganger for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i 

fosterhjemmet i mer enn to år, dersom fosterhjemskommunen vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode 

og barnet samtykker. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes). Den som 

fører tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er tilstede. 

Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Det skal gå frem hvilke forhold vurderingene av 

barnets situasjon bygger på. Det skal videre gå frem om det har vært samtaler med barnet, hvordan barnet er gitt 

mulighet til å uttrykke sine synspunkt, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes ytterligere informasjon. 

Rapporten skal umiddelbart sendes til fosterhjemskommunen.  

Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med 

tilsynet må anses ivaretatt. Endelig rapport som er godkjent av fosterhjemskommunen skal umiddelbart 

videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i kopi til barneverntjenesten i 

fosterhjemskommunen. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge 

for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal ved etterfølgende tilsyn 

kontrollere at forholdene er fulgt opp. 

Se vedlegg 3: for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Oppfølging av barn i fosterhjem  

7.3.1 Datagrunnlag 

Omsorgsplan 

Det fremgår av intervjuer og tall rapportert til Statsforvalteren at ikke alle barn under omsorg i Rana kommune 

har en omsorgsplan (foreløpig eller endelig). Tabellen under viser antall barn under omsorg og antall barn under 

omsorg som har en omsorgsplan.  

 
51 Bufdir. Tilsyn med barn i fosterhjem  
52 Bufdir. Tilsyn med barn i fosterhjem. 

https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Tilsyn_Barn_Fosterhjem_Veileder.pdf
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Tabell 7: Oversikt over antall barn under omsorg og barn med omsorgsplan 

Tidsperiode Antall barn under omsorg totalt Antall barn under omsorg med omsorgsplan 

2.halvår 2020 44 37 

1.halvår 2020 47 42 

2.halvår 2019 48 44 

  

Revisjonen får opplyst i intervju at ikke alle omsorgsplanene som har blitt utarbeidet har vært av tilfredsstillende 

kvalitet. Blant annet inneholder ikke planene målsetninger eller delmål for barna, og det opplyses at planene 

ikke oppfyller kriteriene for barns medvirkning. Det fremgår også av intervjuer at de omsorgsplanene som har 

blitt utarbeidet heller ikke har blitt evaluert.  

Stikkprøvekontrollen revisjonen har gjennomført viser at det er i Familia ser ut som det er opprettet endelig 

omsorgsplan i omtrent halvparten av sakene revisjonen har kontrollert. Samtidig viser kontrollen at alle 

omsorgsplanene som har blitt opprettet består at ett formulert hovedmål som f.eks. «Gi (barnets navn) en trygg, 

stabil og forutsigbar oppvekst». Videre går det ikke fram hva som er delmålene for å nå hovedmålene eller når 

omsorgsplanen skal evalueres. Varighet for omsorgsplanene varierer mellom 5 og 10 år.  

Revisjonen får opplyst i intervju at manglende kvalitet på omsorgsplanene skyldes at det                                                                                                                             

ikke har blitt gitt tilstrekkelig opplæring i utarbeidelse av omsorgsplaner, og at det generelt har vært lite fokus på 

utarbeidelse av omsorgsplan i barneverntjenesten. Revisjonen får opplyst at dette skyldes at ledelsen først og 

fremst har vært opptatt av at det blir opprettet omsorgsplaner i sakene, og ikke av det kvalitetsmessige innholdet 

i disse planene. Det fremgår at omsorgsplaner sjeldent blir drøftet på teammøter, og at det har vært lite 

oppmerksomhet rundt at barn skal involveres i utarbeidelse av omsorgsplaner.  

Det opplyses i intervju at i forbindelse med omorganiseringen av barneverntjenesten i 2020 ble 

saksgjennomgangen med ansatte satt mer i system og ble i større grad gjennomført på alle team. I forkant av 

møtene går teamleder som regel gjennom saksmappene, og tar dette opp med saksbehandler dersom det er 

mangler i saksmappen. Det opplyses i intervju at teamleder spør om det har blitt utarbeidet en omsorgsplan på 

disse møtene. Teamleder gjennomfører ikke noen ytterligere kontroll av saker utover saksgjennomgangen med 

saksbehandlerne. 

Frem til høsten 2020 har det ikke foreligget rutiner for fosterhjem. I fravær av rutiner opplyses det at 

saksbehandlere som har arbeidet med omsorgssaker har benyttet nasjonale veiledere fra Bufdir. I oktober 2020 

utarbeidet barneverntjenesten i Rana rutine for fosterhjem.53 Hensikten med rutinen er å få en oversiktlig og 

tydelig arbeids- og ansvarsfordeling på fosterhjemsfeltet i barneverntjenesten med utgangspunkt i barnets beste. 

I rutinen går det frem at foreløpig omsorgsplan skal gjennomgås i møte med fosterhjemmet og at det skal 

utarbeides en endelig omsorgsplan innen to år etter plassering.  

Ved utgangen av 2020 var det ikke utarbeidet en rutine for hvordan omsorgsplanene skal utarbeides og hva de 

skal inneholde. Ledelsen opplyser i intervju at utarbeidelse av gode omsorgsplaner vil være et fokus fremover, da 

planene er et sentralt dokument når foreldre krever tilbakeføring av barnet. Det påpekes at omsorgsplanen er en 

viktig plan for barnet, og at barnet/ungdommen må involveres på en bedre måte enn det som er gjort frem til nå.  

Det opplyses i intervjuer at det ikke opprettes ikke en egen tiltaksplan for barn i fosterhjem i saker der det blir gitt 

hjelpetiltak for disse barna (eksempelvis besøkshjem/avlastningshjem og SFO/aktivitetsskole). Det blir opplyst at 

disse hjelpetiltakene ikke blir vurdert som ordinære hjelpetiltak. 

 
53 Rana kommune. Rutine for fosterhjem. Dato: 12.10.2020.  
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Gjennomføring av oppfølgingsbesøk i fosterhjem 

Den halvårlige rapporteringen til Statsforvalteren viser at 46,7 prosent av barna i fosterhjem ikke har fått 

oppfølging i tråd med lovkrav i 2020. Dette er en liten økning fra 2019 da tallet var 42,9 prosent.54   

Tabell 8: Andel saker der barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav 

År Antall barn plassert i fosterhjem i mer enn 1 år Antall barn med oppfylt krav om 4 (eller 2) oppfølgingsbesøk  

2.halvår 2020 42 14 

1.halvår 2020 42 19 

2.halvår 2019 42 21 

1.halvår 2019 42 26 

2.halvår 2018 43 26 

1.halvår 2018 44 28 

2.halvår 2017 38 29 

1.halvår 2017 40 32 

I intervju får revisjonen opplyst at det er ulike grunner til at barneverntjenesten ikke har gjennomført alle 

lovpålagte oppfølgingsbesøk i fosterhjem. En viktig årsak har vært mangel på ressurser og at sakene ofte er 

tidkrevende. Dersom en saksbehandler har blitt sykemeldt, har det ikke blitt satt inn en ny saksbehandler i saken, 

noe som har bidratt til at oppfølgingsbesøkene har uteblitt. Det blir samtidig opplyst at dette har bedret seg i 2020 

da lederne i barneverntjenesten begynte å omfordele sakene til andre saksbehandlere ved sykefravær ol. Det 

fremgår også at det i noen grad har vært utfordrende å gjennomføre oppfølgingsbesøk i fosterhjem i 2020 på 

grunn av smittevernsregelverk knyttet til covid-19. Det opplyses også at det er tilfeller der oppfølgingsbesøk har 

blitt gjennomført, men ikke dokumentert. Disse besøkene registreres dermed ikke i rapporteringen til 

Statsforvalteren.  

Det blir opplyst at barneverntjenesten i Rana sjeldent reduserer antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem fra fire til to 

besøk i året. Ved reduksjon av oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet blir det sendt ut en administrativ beslutning til 

fosterforeldre.  

Blant omsorgssakene som ble plukket ut til stikkprøvegjennomgang var det fattet vedtak om reduksjon i tre av 

sakene. Alle hadde vært i fosterhjemmet i over 2 år.  Revisjonen har videre kontrollert om det har blitt gjennomført 

oppfølgingsbesøk i fosterhjem minimum fire ganger i året (eventuelt to ved reduksjon) i 2018, 2019 og 2020. 

Gjennomgang av sakene viser at det i syv av åtte saker ikke er gjennomført et tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk 

i perioden 2018-2020. I den siste saken ble antall lovpålagte besøk redusert i 2018 og det har blitt gjennomført to 

oppfølgingsbesøk i 2018, 2019, og 2020.     

I flere av sakene som revisjonen har kontrollert er det utarbeidet «plan for oppfølgingsbesøk». Dette er et 

dokument det går fram når oppfølgingsbesøkene skal gjennomføres det året. Det opplyses at gjennomføring av 

oppfølgingsbesøk alltid er tema i saksgjennomgangsmøte. I forbindelse med saksgjennomgangen skal 

saksbehandler blant annet skal fylle ut et skjema som gir oversikt over antall oppfølgingsbesøk og planlagt dato 

 
54 Bufdirs barnevernmonitor. Tallgrunnlaget er kommunenes halvårsrapportering til Statsforvalteren. Dette blir gjort hvert halvår.  
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1833/kvalitet#barn-i-fosterhjem-som-ikke-har-fatt-oppfolging-i-
tr%C3%A5d-med-lovkrav-(2020)  

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1833/kvalitet
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1833/kvalitet
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for disse. Skjemaet skal leveres til teamleder. Det opplyses i intervju at dette ikke alltid blir gjort, og at 

saksgjennomgangen på tidspunkt for revisjonen ikke ga tilstrekkelig kontroll over at lovkrav og rutiner etterleves. 

Det opplyses at det for 2021 er det utarbeidet et årshjul der det er satt frister for når saksbehandlerne skal gi 

teamleder tilbakemelding på at det er avtalt oppfølgingsbesøk i fosterhjemmene. Saksbehandlerne vil få en 

purring på e-post når denne fristen nærmer seg.  

I den nye rutinen for fosterhjem55 går det frem at det skal gjennomføres minimum fire oppfølgingsbesøk i året og 

at man ved oppstart av et fosterhjem utfører hyppigere besøk/kontakt. Det går ikke frem av rutinen hvordan besøk 

kan reduseres og hva som må ligge til grunn for at slike vedtak kan fattes.  

Det er utarbeidet en mal for kvartalsrapport fra fosterhjem for Rana barneverntjeneste. Dette skal være en 

redegjørelse fra fosterhjemmet. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i forkant av oppfølgingsbesøkene. 

Revisjonen får opplyst at rapporten vil bli implementert fra januar 2021.  

Dokumentering av oppfølgingsbesøk i fosterhjem 

Revisjonen får opplyst i intervju at fosterhjemsoppfølgingen ikke alltid blir dokumentert i tilstrekkelig grad. I 

enkelte saker foreligger det ingen dokumentasjon på fosterhjemsoppfølgingen. Det blir opplyst at 

barneverntjenesten har blitt bedre på å dokumentere omsorgssaker over det siste året, og at det blant annet i 

større grad skrives referat fra oppfølgingsbesøk. Likevel påpekes det at besøkene fremdeles ikke alltid blir 

dokumentert godt nok.  Det opplyses i intervju at det har vært lite fokus på å skille mellom observasjoner og 

barnevernfaglige vurderinger i referatene fra oppfølgingsbesøkene, og at det er sjeldent at faglige vurderinger 

nedtegnes i disse referatene. Eksempelvis blir det i liten grad gjort barnevernsfaglige vurderinger om f.eks. samspill 

mellom barn og fosterforeldre i oppfølgingsbesøkene. Dette bekreftes av stikkprøvene, men revisjonen merker 

seg en endring i referatene fra slutten av 2020 og i 2021. Da er det tatt i bruk en ny mal for referat fra 

oppfølgingsbesøk.  I denne malen56 skal saksbehandler fylle inn informasjon fra fosterforeldre om barnets 

utvikling/fungeringa og om fosterforeldres oppfølging av barnet, om samvær med biologisk nettverk, samarbeid 

med andre samarbeidspartnere som skole, helsevesen og PPT, samtale med barnet og barneverntjenesten sine 

vurderinger etter oppfølgingsbesøket i fosterhjemmet. Revisjonen ser at denne malen er tatt i bruk i flere av 

sakene som inngår i stikkprøvene 

Råd og veiledning til fosterforeldre 

Det fremgår av intervju med barneverntjenesten at fosterhjemsavtalene ikke har blitt systematisk evaluert. Nylig 

har barneverntjenestene etablert en praksis der dette skal gjøres én gang i året. Høsten 2020 gikk det ut beskjed 

til saksbehandlerne om å ta med seg fosterhjemsavtalen på oppfølgingsbesøk innen utgangen av 2020.  

Det er ikke utarbeidet rutiner for råd og veiledning til fosterforeldre. Det er heller ikke gjennomført systematisk 

brukerundersøkelse blant fosterforeldre.  

I intervju får revisjonen opplyst at det er et behov for mer råd og veiledning til fosterforeldre. Veiledning av 

fosterforeldre håndteres av saksbehandler. Per i dag er kvaliteten på veiledningen som fosterforeldre får avhengig 

av den enkelte saksbehandler. Det er saksbehandler som i dialog med teamleder vurderer om barneverntjenesten 

skal gi ekstra veiledning til fosterforeldre utover informasjonen som blir gitt ved oppstart. Noen fosterforeldre 

opplever at ekstra samtaler med saksbehandler er tilstrekkelig ekstra veiledning. 

Barneverntjenesten kan be BUP om å veilede fosterforeldre rundt de utfordringene som fosterbarnet har. Dette 

kan for eksempel dreie seg om veiledning når barnet avviser fosterforeldrene sine. Veiledningen fosterforeldrene 

da får er avhengig av at barnet blir tatt inn hos BUP. I tilfeller der fosterhjem er forsterkede fosterhjem eller der 

 
55 Rana kommune. Rutine for fosterhjem. Dato: 12.10.2020. 
56 Rana kommune. Oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet. Ikke datert.  
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fosterhjem er kjøpt privat via Bufetat57, får tilsynsførere veiledning fra Bufetat. Noen fosterhjem er etablert via 

Fosterhjem Helgeland og da er det de som står for veiledning en periode etter oppstart. 

Det opplyses i intervju at det ofte er mer hensiktsmessig at andre instanser enn barneverntjenesten gjennomfører 

fosterhjemsveiledningen, ettersom ikke alle saksbehandlere har kompetanse til å veilede foreldre med fosterbarn 

med komplekse traumer. Det blir opplyst at barneverntjenesten i Rana flere ganger har etterspurt om 

familietjenesten kan å ta på seg oppdrag med å veilede fosterhjem på vegne av barneverntjenesten.58 Ved 

utgangen av 2020 hadde det ikke blitt etablert et samarbeid med familietjenesten om fosterhjemsveiledning. 

Barneverntjenesten har også søkt til Statsforvalteren om midler til veileder i fosterhjem.  

7.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det ikke er opprettet omsorgsplan i alle saker der det er vedtatt omsorgsovertakelse. Dette 

ikke i samsvar med barnevernloven § 4-15, der det fremgår at det skal opprettes en foreløpig omsorgsplan ved 

omsorgsovertakelsen, og en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak.  

Etter revisjonens vurdering er omsorgsplanene som er gjennomgått også svært mangelfulle. Det er ikke 

dokumentert hva som er målet for barnet, eller om barnet har medvirket til utforming av omsorgsplan. En 

omsorgsplan skal formidle barneverntjenestens plan for barnets fremtid og tydeliggjøre om barnet har særlige 

behov som må følges opp. Omsorgsplanen, og særlig da planen for barnets fremtidige omsorgssituasjon, har et 

langsiktig perspektiv. 

Dersom det fattes vedtak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal det utarbeides en tiltaksplan. 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana ikke utarbeider tiltaksplaner i alle omsorgssaker hvor det fattes 

vedtak om hjelpetiltak. Dette blir bekreftet i gjennomgangen av stikkprøver. Revisjonen mener dette ikke er i 

samsvar med barnevernloven § 4-5. Revisjonen vil understreke at også hjelpetiltak i fosterhjem må evalueres 

jevnlig.  

I rapporteringen til statsforvalteren går det frem at Rana kommune i 2020 var omsorgskommune for 42 barn. 

Første halvår av 2020 ble det oppfylt krav om antall oppfølgingsbesøk (4 eller 2) for 19 barn og i andre halvår av 

2020 ble det oppfylt krav om 4 (eller 2) oppfølgingsbesøk i 14 barn. Videre viser stikkprøvene at det ikke har blitt 

blir gjennomført tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk i flertallet av sakene.  Dette er ikke i samsvar med forskrift om 

fosterhjem § 7. Revisjonen vil understeke at de lovpålagte besøkene er en viktig arena for å følge opp barnet og 

fosterforeldre og sikre at barnets stemme blir hørt. Ved for få besøk i fosterhjemmet får både fosterforeldrene og 

barna færre muligheter til å stille spørsmål og drøfte situasjoner med kontaktpersonen fra barneverntjenesten, og 

barneverntjenesten får færre muligheter til å vurdere om barnets omsorgssituasjon er tilfredsstillende. 

Barneverntjenesten har mulighet til å redusere antall besøk dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i 

fosterhjemmet som gode for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år. Revisjonen merker seg at 

dette gjøres i noen tilfeller. Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres bør etter revisjonens vurdering inngå i 

rutinene for fosterhjem.  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet tilstrekkelig rutiner og praksis for jevnlig veiledning av fosterforeldre i 

Rana kommune. Dette er ikke i samsvar med forskrift om fosterhjem § 7, der det stilles krav til at 

barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det 

enkelte barn så lenge plasseringen varer. Det er heller ikke gjennomført brukerundersøkelser blant fosterforeldre, 

noe som kan være med på å kartlegge om råd og veiledning er tilfredsstillende. Revisjonen vil understreke at 

manglende råd og veiledning kan øke risiko for brudd i fosterhjemmet, noe som kan medvirke til ytterligere 

forverring av barnets omsorgssituasjon.   

Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen at dokumentering av fosterhjemsbesøk ikke har blitt 

tilfredsstillende dokumentert. Dette er ikke i samsvar med dokumentasjonskravet som følger blant annet av 

forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Skriftlig dokumentasjon gjør at vurderinger og tiltak kan etterprøves 

og vurderes i ettertid og bidrar til at partene og deres representanter kan ivareta sine rettigheter i saken. 

Revisjonen merker seg likevel at det er etablert nye rutiner og maler for dokumentering av fosterhjemsbesøk som 

 
57 Det er de enkelte regionene i Bufetat som anskaffer private fosterhjem fra leverandørene.  
58 Noen av barneverntjenestens stillinger lagt til familietjenesten (se kapittel 2) 
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er tatt i bruk fra 2021 som i større grad legger til rette for en systematisk dokumentering av opplysninger og 

vurderinger som gjøres av barneverntjenesten.  

Undersøkelsen viser at fosterhjemsavtalene ikke har blitt systematisk evaluert. Dette er ikke i samsvar med 

forskrift om fosterhjem § 6 der det går frem at barneverntjenesten og fosterforeldrene skal gjennomgå avtalen 

minimum en gang i året og foreta eventuelle endringer. 

 

7.4 Tilsyn med fosterhjem 

7.4.1 Datagrunnlag 

Organisering av tilsynsordningen  

Arbeidet med organiseringen av tilsynsordningen i barneverntjenesten i Rana kommune er hovedsakelig plassert 

hos en egen tilsynsansvarlig, ansatt i 50 prosent stilling i barneverntjenesten. Den tilsynsansvarlige er 

organisatorisk plassert i staben til barnevernsleder. Videre er det ansatt en egen ressurs i 60 prosent stilling som 

har ansvaret for å føre tilsyn med fosterhjemmene til de fleste barna som er plassert i Rana fra andre 

omsorgskommuner. Vedkommende gjennomfører omtrent alle tilsynsbesøkene i fosterhjem der Rana er 

tilsynskommune, men der andre kommune er omsorgskommuner.  

Det går ikke frem av Rana kommunes delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsyn med 

barn i fosterhjem.  

I andre halvdel av 2020 er det utarbeidet skriftlige rutiner for tilsynsarbeidet i barneverntjenesten. Det er 

utarbeidet rutiner for tilsyn i fosterhjem der Rana er tilsynskommune, rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana 

kommune er omsorgskommune59,  rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana kommune er omsorgskommune60, samt 

sjekkliste for etablering av tilsynsfører for fosterbarn i Rana kommune61 og mal for rapport fra tilsynsfører etter 

tilsyn ved samvær.62 Det fremgår i rutinene at det er den ansatte tilsynsføreren i barneverntjenesten, i samarbeid 

med saksbehandler, omsorgskommunen og den merkantile funksjonen i Rana barneverntjenesten som har 

ansvaret for de ulike stegene i tilsynene. Tilsynsansvarlig har ikke vært involvert i utarbeidelsen av disse rutinene. 

Per november 2020 var ikke disse rutinene blitt implementert i barneverntjenesten.  

Godkjenning og opplæring av tilsynsførere 

Tilsynsansvarlig godkjenner tilsynsførere for barneverntjenesten. Godkjenningen består primært av en 

godkjenningssamtale, samt å sørge for at tilsynsførerne har gyldig politiattest og at de har signert 

taushetserklæring. Godkjenningssamtalen følger en fast mal63 som blant annet etterspør om tilsynsførerne har 

tilgang på bil, hva slags forhold de har til rus og rusmidler, fysisk og psykisk helse og tidligere erfaring med å jobbe 

med mennesker. Det er tilsynsansvarlig som i samarbeid med den enkelte saksbehandler har videre kontakt med 

tilsynsførerne og fordeler hvilke saker de skal ha.  

I dag har barneverntjenesten i Rana omtrent 20 ulike tilsynsførere. De som ønsker å bli tilsynsfører tar selv kontakt 

med barneverntjenesten. Det er ikke etablert skriftlige erklæringer der tilsynsførere må bekrefte at de er 

uavhengige fra barneverntjenesten og familien, men revisjonen får opplyst i intervju at alle tilsynsførere blir spurt 

om dette i godkjenningssamtalen. Mange av tilsynsførerne arbeider i NAV eller som lærer.  

I intervju får revisjonen opplyst at tilsynsførere får utdelt veileder for tilsyn i fosterhjem utarbeidet av Bufdir64 i 

samtalen med tilsynsansvarlig. Utover dette får tilsynsførere i liten grad barnevernfaglig veiledning og oppfølging. 

 
59 Rana kommune. Rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana kommune er omsorgskommune. Dato: 06.11.2020.  
60 Rana kommune. Rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana kommune er omsorgskommune. Dato: 06.11.2020.  
61 Rana kommune. Etablering av tilsynsfører for fosterbarn i Rana kommune. Ikke datert.  
62 Rana kommune. Rapport fra tilsynsfører etter tilsyn ved samvær. Ikke datert.  
63 Rana kommune. Spørreskjema for godkjenning av tilsynsførere. Ikke datert. 
64 https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002739  

https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002739
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Det opplyses at barneverntjenesten i Rana tidligere meldte alle tilsynsførere på et kurs arrangert av Bufetat. Det 

er kun et fåtall av dagens tilsynsførere som har gjennomført dette kurset.  

Det blir i pekt på av flere at det er behov for å styrke opplæringen av tilsynsførere. Det trekkes frem at manglende 

opplæring blant annet gir utslag i at det er svært varierende kvalitet på tilsynsrapportene. Saksbehandler har ofte 

ikke tid til å følge opp dette med den aktuelle tilsynsføreren, slik at det sjeldent blir tatt tak i. Revisjonen får opplyst 

at Rana kommune hadde tatt initiativ til kurs/samling for tilsynsførerne våren 2020, men at dette ble avlyst på 

grunn av covid-19. Det er planlagt å gjennomføre denne samlingen senere.  

Gjennomføring av tilsynsbesøk  

Det skal gjennomføres fire tilsynsbesøk i året, om det ikke er fattet vedtak om færre besøk. Tall rapportert til 

Statsforvalteren viser at det i 2020 var 25,5 prosent av barna under 18 år som har bodd i fosterhjem i over ett år 

ikke har fått fire (eventuelt to i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk der Rana er fosterhjemskommune og har 

tilsynsansvar. I 2019 var tallet 9,4 prosent. I de tilfellene der det ikke blir gjennomført tilsynsbesøk oppfordrer 

tilsynsansvarlig tilsynsførerne om å skrive en rapport om at de har forsøkt å gjennomføre besøk og videre grunngi 

hvorfor besøket ikke ble gjennomført. Dette blir ifølge intervju regnet som et oppfølgingsbesøk i statistikken som 

sendes til Statsforvalteren. 

Tabell 9: Oversikt over antall saker der tilsynskrav ikke er oppfylt 

År Barn under 18 år som Rana kommune har 
tilsynsansvar for som har bodd i 
fosterhjem i 1 år eller mer  

 Antall barn som ligger an til å oppfylle krav 
om 4 (eller 2) tilsynsbesøk  

2.halvår 2020 52  34 

1.halvår 2020 51  34 

2.halvår 2019 54  46 

1.halvår 2019 50  44 

2.halvår 2018 50  33 

1.halvår 2018 53  36 

2.halvår 2017 50  40 

1.halvår 2017  52  31 

I intervjuer trekkes det frem at årsaker til det ikke alltid blir gjennomført tilsynsbesøk kan være at 

barnet/ungdommen ikke ønsker det selv, eller, i noen få tilfelle, at fosterforeldre ikke legger godt nok til rette for 

tilsynsbesøk. De to siste årene har tilsynsansvarlig sendt ut SMS-er til tilsynsførere for å minne dem på at de må 

huske kvartalsbesøk. Det opplyses at dette har vært et effektivt tiltak som har bidratt til å øke andelen 

gjennomførte tilsynsbesøk.   

Barnevernsleder opplyser i intervju at det er den enkelte saksbehandler som har ansvaret for å sikre at tilsynsbesøk 

og tilsynsrapporter blir registret. Det fremgår i intervju at teamleder for omsorgsteamet får ikke rapportering 

dersom det er tilsynsbesøk som ikke har blitt gjennomført. 

I ny rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana er omsorgskommune går det frem at teamleder skal gjennomgå og telle 

opp innkomne tilsynsrapporter en gang i kvartalet.  

Det opplyses i intervju at det ikke alltid foreligger samtykke fra barn om antall tilsynsbesøk blir redusert fra fire til 

to. Revisjonen får opplyst at dette avhenger blant annet av barnets alder, modenhet og evne til å ha tanker om 

hva dette innebærer for barnet. 



Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Rana kommune | Oppfølging av barn i fosterhjem 

 

61 
 

Stikkprøvene viser at det ikke har blitt gjennomført et tilstrekkelig antall tilsynsbesøk i syv av åtte saker i 2018, 

2019 og 2020. I de fleste sakene foreligger det rapporter fra tre tilsynsbesøk hvert år og i noen saker er det 

utarbeidet rapporter fra to tilsynsbesøk. I en sak er det gjennomført fire tilsynsbesøk alle årene. Dette er også den 

eneste saken i stikkprøvegjennomgangen der det framgår i dokumentene at tilsynsbesøkene skal reduseres fra 

fire til to i året fra 2021 (dette året blir barnet 15 år). Besøkene blir redusert etter ønske fra barnet selv, som i 

referatet fra det siste tilsynsbesøk gir uttrykk for sin mening. I denne saken har antall oppfølgingsbesøk blitt 

redusert i 2021 etter ønske fra barnet.  

Dokumentering av tilsynsbesøk  

Tilsynsfører skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk. Rapporten fra tilsynsbesøket blir utarbeidet etter en fast 

mal. I rapporten skal tilsynsføreren blant annet beskrive eventuelle endringer i barnets livssituasjon, barnets 

opplevelse av å være fosterbarn, situasjonen knyttet til skole/SFO samt en beskrivelse av tilsynsbesøket. Det 

opplyses at tilsynsrapportene fra tilsynsbesøkene stort sett blir levert inn til rett tid. Rapportene fra tilsynsbesøket 

blir levert direkte til ansvarlig saksbehandler.  

Det fremgår av intervjuer at ikke alle ansatte opplever det som tydelig hvem som har ansvar for å godkjenne 

tilsynsrapportene. Ledelsen opplyser at det er saksbehandlers ansvar å følge opp og ta kontakt dersom det er 

eventuelle mangler i rapportene. Tilsynsrapportene blir også lest av leder for omsorgsteamet. 

Vedkommende som er ansatt i barneverntjenesten for å føre tilsyn med barn som har en annen omsorgskommune 

enn Rana, leverer sine rapporter til tilsynsansvarlig, som leser gjennom rapportene. Tilsynsansvarlig formidler 

tilsynsrapportene videre til saksbehandlere i de aktuelle kommunene. Om tilsynsføreren har spesielle merknader 

til kommunene, utarbeider tilsynsansvarlig et brev der det går frem at tilsynsfører har merknader og ber om at 

dette blir fulgt opp av omsorgskommunen. Tilsynsrapportene for de barna Rana kommune har tilsynsansvar for 

blir også lest av leder for omsorgsteamet. 

Det fremgår ikke av de nye rutinene for fosterhjem hvem som skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir 

tilstrekkelig informasjon til at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. 

I stikkprøvekontrollen går det fram at rapportene fra tilsynsbesøkene varierer i lengde og omfang. Alle de nyere 

tilsynsbesøkene som gjort i Rana kommune har brukt malen som revisjonen har fått tilsendt av barneverntjenesten 

i Rana. Tilsynsrapporter fra andre kommuner bruker andre maler. De fleste tilsynsrapportene beskriver barnets 

bosituasjon, hvordan barn og fosterforeldre blir oppfattet av tilsynsfører under besøket, hva barnet fortalte og i 

hvilken grad barnet ser ut til å trives i fosterhjemmet. Noen tilsynsførere snakker også med barnet om hvordan 

barnet opplever å være fosterbarn og forholdet til biologisk familie, men det går også fram i en del av rapportene 

at det ikke alltid faller seg naturlig under besøket. Rapportene fra tilsynsbesøkene er ofte kortere og mindre 

inngående enn rapportene fra oppfølgingsbesøkene. Videre følger rapportene fra tilsynsbesøkene i noen grad opp 

på forhold som må følges opp ved neste tilsynsbesøk, men opplysninger som kommer fram under tilsynsbesøk blir 

i de fleste rapportene videreformidlet til omsorgskommunen (Rana) for at saksbehandler skal følge opp.  

7.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Rana kommune ikke gjennomfører tilstrekkelig med lovpålagte tilsynsbesøk i henhold til 

forskrift om fosterhjem § 9. Etter revisjonens vurdering er det heller ikke i samsvar med forskriften at tilsynsbesøk 

blir registrert som gjennomført når det av ulike grunner ikke har blitt gjennomført tilsynsbesøk. Dette gjør at 

statistikken ikke gir et riktig bilde av situasjonen, og dermed ikke et godt grunnlag for oppfølging. Formålet med 

tilsyn i fosterhjem er å undersøke at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble 

lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at barnets etniske, religiøse, kulturelle 

og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte. Manglende tilsynsbesøk medfører risiko for at forhold 

nevnt over ikke fanges opp i tilstrekkelig grad.  
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Etter revisjonens vurdering, viser undersøkelsen at endelig ansvar og oppgaver når det gjelder gjennomføring av 

tilsyn og kontroll av tilsynsrapporter ikke er tilstrekkelig avklart. Revisjonen registrerer at det ikke føres en 

overordnet kontroll hos ledelsen i barneverntjenesten over at tilsynsbesøk blir gjennomført innen fastsatte frister, 

selv om dette er nedfelt i nye rutiner. Revisjonen vil understreke at det er en viktig del av barneverntjenestens 

internkontroll å sikre at kommunen har et godt og forsvarlig tilsyn.  

Undersøkelsen viser at det gjennomføres begrenset med opplæring av tilsynsførere. Revisjonen vil understreke 

viktigheten av at Rana kommune sikrer tilfredsstillende opplæring for å sikre et forsvarlig tilsyn og for å sikre 

kvalitet i tilsynsrapportene. Manglende kompetanse blant tilsynsførere vil også kunne være belastende for barnet.   

Revisjonen registrerer at det ikke går frem av Rana kommunes delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen 

som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem som det stilles krav til i forskrift om fosterhjem § 8. Revisjonen vurderer 

det som viktig at Rana kommune er i ferd med å utvikle skriftlige rutiner for tilsynsbesøk i fosterhjem. Revisjonen 

vil understreke viktigheten av at roller og ansvar for kontroll av tilsynsrapporter fremgår tydelig av rutinene, og at 

rutinene implementeres i praksis.  
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8 Barns medvirkning i egen sak  

8.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad sikrer kommunen barn medvirkning i egne saker?   

Under dette: 

a) Har barneverntjenesten etablert system og rutiner for barns medvirkning, og b) blir barns medvirkning 

tilfredsstillende dokumentert?  

8.2 Revisjonskriterier 

Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn. Dette innebærer at barnet skal informeres 

og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets synspunkter skal alltid tas med 

i vurderingen og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Retten til å uttale seg i egne saker er en 

sentral rettighet i FNs barnekonvensjon.65 

Av forvaltningsloven § 17 går det frem at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i 

stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med 

deres alder og modenhet. 

Barns rett til medvirkning fremgår både av barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I 

barnevernloven går det frem:  

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter 

denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet 

skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.  

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som må utøves 

under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet. 

Barnet skal ikke utsettes for press til å medvirke. 

Av forarbeidene til endringer i barnevernloven, fremgår det at retten til medvirkning og innflytelse gjelder i hele 

beslutningsprosessen og for alle forhold som vedrører barnet, ikke bare når det tas rettslige eller administrative 

avgjørelser. Barnet vil eksempelvis ha rett til å medvirke ved valg av fosterhjem eller institusjon, ved vurdering av 

samvær, utarbeidelse av tiltaksplaner og ved bruk av tvang på institusjon. Plikten omfatter alle instanser som har 

oppgaver etter barnevernloven.66  

Krav til barns medvirkning i vedtak om hjelpetiltak ble skjerpet i juni 2018. I § 6-3a blir det presisert at «Det skal 

fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste 

er vurdert skal også fremgå av vedtaket.» I saksbehandlingsrundskrivet blir det også vist til at «Dersom vedtaket 

avviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette begrunnes. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 

barnets rett til medvirkning i barnevernloven § 1-6.» 

 
65 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
66 Prop. 169 L (2016-2017): Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre), s. 141-142. 

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 9 går det frem at barn som barnevernet har overtatt omsorg for kan 

gis anledning til å ha med seg person barnet har særlig tillit til å kontakt med barnevernet. I § 12 i samme forskrift 

blir barneverntjenestens oppgaver når det gjelder tillitsperson presisert: 

Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en tillitsperson. Barneverntjenesten 

skal legge barnets ønske om valg av tillitsperson til grunn med mindre denne personen ikke er egnet, jf. § 10. 

Barneverntjenesten skal samarbeide med tillitspersonen og legge til rette for at tillitspersonen skal kunne utøve rollen sin. 

Barneverntjenesten skal dokumentere: 

- om barnet er informert om mulighetene til å ha med seg en tillitsperson og,  

- om barnet ønsker å ha med seg en tillitsperson 
 

Se vedlegg 3: for utfyllende revisjonskriterier. 

8.3 Barns medvirkning – system, rutiner og dokumentering  

8.3.1 Datagrunnlag 

I revisjonsperioden utarbeidet barneverntjenesten i Rana en rutine for å sikre og dokumentere barns medvirkning 

og rett til en tillitsperson i en barnevernssak.67 Rutinen er datert 20.11.2020 og ble sendt ut til alle ansatte til 

informasjon og tilbakemelding i desember 2020 og er derfor ikke implementert i barneverntjenesten på 

revisjonstidspunktet.  Rutinen omhandler hvordan barnets medvirkning skal fremkomme i alle fasene av en sak og 

viser til de spesifikke rutinene for de ulike aktivitetene i barnevernssaker (undersøkelse, tiltak, omsorgsovertagelse 

m.m). Den omhandler også rutiner for tilbud om tillitsperson. 

I intervju opplyses det at saksbehandlere i liten grad har fått opplæring knyttet til dialog med barn. I 2019 ble det 

avholdt et kurs gjennom et internasjonalt samarbeid knyttet til dialog med barn. Utover dette har det ikke vært 

spesifikke kompetansehevende tiltak knyttet til dialog med barn.  

Undersøkelser    

I rutine for undersøkelse utarbeidet høsten 2020 er det beskrevet at det i løpet av en undersøkelse skal 

gjennomføres samtale med barnet/ungdommen (observasjon av små barn). Dette går også frem gjennom egne 

eget punkt i malene for undersøkelsesplan og i undersøkelsesrapport. I vedtaksmalen er det også lagt inn et eget 

punkt som heter «barnets synspunkt og ivaretakelse av medbestemmelse og informasjon», jf. lov om 

barneverntjenester § 6-3 a. Saksbehandlerne skal her opplyse om hvordan barnets synspunkt, medbestemmelse 

og informasjon har blitt ivaretatt i saken. I tilfeller hvor barnet/ungdommen ikke snakkes med skal dette begrunnes 

og dokumenteres i undersøkelsesrapporten under punktet «barnets synspunkter». 68 Rutinene var imidlertid ikke 

fullt ut implementert på tidspunktet for revisjonen.  

I intervju får revisjonen opplyst at barneverntjenesten har hatt oppmerksomhet på at saksbehandlerne skal snakke 

med barn alene når det gjennomføres undersøkelser. Oppfatningen er at det kun er unntaksvis at dette ikke har 

blitt gjort.  Det går videre frem i intervju at samtaler med barn i undersøkelser blir dokumentert i vedtak og i notat 

i fagsystemet i tillegg til undersøkelsesrapporten. Det skal begrunnes skriftlig dersom det ikke blir gjennomført 

samtale med barnet.  

Da de fleste saker revisjonen har gjennomgått i sin stikkprøvekontroll mangler både undersøkelsesplan og 

undersøkelsesrapporter. I stikkprøvegjennomgangen har revisjonen derfor sett i vedtak om hjelpetiltak samt 

sakspapirer til Fylkesmannen i hvilken grad det har blitt snakket alene med barnet som en del av undersøkelsene 

og om barnets synspunkt kommer tydelig frem. Stikkprøvene viser følgende:  

 
67 Rana kommune. Rutine for å sikre og dokumentere barns medvirkning og rett til en tillitsperson i en barnevernssak. Dato: 20.11.2020.  
68 Rana kommune. Rutine for undersøkelse. Dato: 11.09.2020  
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• Det går ikke alltid fram i dokumentasjonen at det har blitt gjennomført samtale med barnet som en del 

av undersøkelsen. Revisjonen har også gjennomgått flere saker der det ikke er dokumentert at barnet 

har snakket med barneverntjenesten alene i forbindelse med undersøkelsen. I en av sakene går det fram 

at det ikke er snakket med barnet alene som en del av undersøkelsen etter ønske fra far. Barnet var på 

dette tidspunktet 14 år.  

• I saker der det går fram at barnevernet har snakket med barnet, går det i svært få saker fram i 

dokumentasjonen hvordan barnet sine meninger er lagt vekt på i utarbeidelsen av hjelpetiltak og 

begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda.  

• I flere av sakene der det går fram hva barnet har gitt uttrykk for i undersøkelsen, er uklart om dette er 

noe barnet har gitt uttrykk for til saksbehandler eller til andre aktører (som f.eks. barnehageansatte eller 

lærere).  

Hjelpetiltak, tiltaksplaner og evalueringer 

Rutiner for barns medvirkning i tiltakssaker er nedfelt i nye rutiner som er opprettet høsten 2020. I rutine for 

tiltaksplaner og evaluering69  og sjekkliste tiltaksjobbing for Rana barneverntjeneste70 datert oktober 2020 går frem 

at barnet og foreldrene skal gis mulighet til å medvirke under utarbeidelsen av tiltaksplanen. Barn fra 7 år, og yngre 

barn som er i stand til å danne seg synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i forhold til 

tiltaksplanen og tiltakene. Videre er det i sjekkliste tiltaksjobbing for Rana barneverntjeneste gitt uttrykk for at 

barnet/ungdommen skal involveres i evalueringen av tiltaksplanen og at barnets medvirkning til evalueringen skal 

dokumenteres. I rutine for tiltaksplaner og evaluering71 går det frem at tilfeller hvor barnet/ ungdommen ikke 

snakkes med skal begrunnes og dokumenteres i undersøkelsesrapporten og i undersøkelsesplanen. 

I intervju går det frem at de skriftlige rutinene som skal sikre at barnet har medvirket i avgjørelsen om vedtak om 

hjelpetiltak ikke enda var kjent for saksbehandlerne på revisjonstidspunktet. Det blir kommentert i intervju at de 

nye rutinene trolig ikke vil endre praksis for hvordan barnet blir hørt i tiltakssaker, da det allerede er etablert en 

praksis for å snakke med barnet, og dette blir gjort i de fleste saker. Samtidig blir det påpekt at rutinene kan bidra 

til økt bevissthet rundt å snakke med ungdommer og forklare bakgrunnen for tiltakene.  

Revisjonen får opplyst i intervju at det er en etablert praksis at saksbehandlerne skal snakke med barnet før vedtak 

om hjelpetiltak fattes. Videre får revisjonen opplyst at det i utgangspunktet også skal gjennomføres samtaler med 

barnet i forbindelse med evalueringer av tiltakene i de tilfellene slike evalueringer er gjennomført. Som omtalt i 

kap. 6 har det i liten grad blitt gjennomført evalueringer av hjelpetiltak i barneverntjenesten i Rana de siste årene. 

I intervju får revisjonen opplyst at tiltakene som blir evaluert, evalueres fortløpende i samarbeidsmøter med 

familien og andre instanser, men at det varierer i hvilken grad disse møtene blir gjennomført. Det er ikke alltid det 

gjennomføres samtaler med barn i møter med familien, da dette avhenger av familiesituasjon og sakens karakter 

generelt. En årsak til dette er at mange foreldre syns det ubehagelig å snakke med barna om hvorfor det er 

opprettet hjelpetiltak, og det kan også være forvirrende for barn å forstå hvorfor de eksempelvis har vedtak om 

besøkshjem. Det blir påpekt at det i alvorlige saker alltid vil være nødvendig å snakke med barnet om hvordan de 

har det.  Som tidligere nevnt er det bare utarbeidet tiltaksplan i to av sakene der revisjonen e har gjennomført 

stikkprøver. I den ene saken går det tydelig fram hva barnet ønsker og ser for seg i fremtiden. I den andre saken 

går ikke barnet mening fram i dokumentasjonen og det framgår ikke evalueringsdato for tiltaksplanen. Begge disse 

sakene er aktive i dag og det er utarbeidet tiltaksplan i perioden 2020 til 2021.  

 
69 Rana kommune. Rutine for tiltaksplaner og evaluering. 01.10.2020.  
70 Rana kommune. Rutine for tiltaksplaner og evaluering. Dato: 01.10.2020.  
Rana kommune. Sjekkliste tiltaksjobbing for Rana barneverntjeneste. Ikke datert.  
71 Rana kommune. Rutine for tiltaksplaner og evaluering. 01.10.2020.  
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Oppfølgning av og tilsyn med barn i fosterhjem  

I rutiner for fosterhjem utarbeidet høsten 2020, er det tatt inn et punkt om at barnet skal snakkes med 

alene ved fosterhjemsbesøk. Videre fremgår det at «Dette kan Inngå i referat fra fosterhjemsbesøk hvis 

barnet er lite, ellers vurder å skriv eget referat fra samtalen i postjournal i Familia som heter «samtale 

med BARN/UNGD.». Rutinen var på revisjonstidspunktet ikke implementert. 

I malen for referat etter fosterhjemsbesøk er det ramset om syv punkt som skal inngå i oppfølgingsbesøket i 

fosterhjemmet, hvorav ett av punktene omhandler «samtale med barnet». Under dette er det listet opp tolv 

punkter som skal inngå i samtalen. Blant annet skal det beskrives hvor samtalen mellom barnet og 

barneverntjenesten har foregått, hvordan barnet trives i fosterhjemmet, om savner biologisk mor, far og/eller 

søsken og hvordan barnet trives på skolen/barnehage.  

Revisjonen får opplyst i intervju at det over de siste årene har det vært et økende fokus på å snakke med barna 

under oppfølgingsbesøkene, enten alene eller med fosterforeldre. Samtalen blir som regel dokumentert i 

referatene.  Videre får revisjonen opplyst at dersom barnets alder gjør at det ikke kan ytre seg, beskriver 

saksbehandler gjerne hva de observerer og hvordan samspillet mellom fosterforeldre og fosterbarn er.  

Stikkprøvene viser at barnet er snakket med alene i omtrent halvparten av oppfølgingsbesøkene og 

tilsynsbesøkene i fosterhjem som revisjonene har gjennomgått. I flere saker går det også fram at det har blitt gjort 

forsøk på å snakke med barnet alene, men at barnet selv har ønsket å ha fostermor eller fosterfar til stede under 

hele besøket. I noen få rapporter går det fram at barnet ikke er hjemme under besøket fordi barnet er ute med 

venner eller fordi det dukket opp uventede avtaler. I de aller fleste rapporter både fra tilsynsbesøk og fra 

oppfølgingsbesøk går det fram hvordan barnet har det i fosterhjemmet, men det varierer om det er barnet selv 

eller fosterforeldrene som forteller om barnets hverdag.   

I rutine for tilsyn i fosterhjem der Rana kommune er omsorgskommune72 går det også frem at «barn som er fylt 7 

år, men også yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å 

uttale seg før tilsynsfører velges». I mal for rapport etter tilsynsbesøket går det frem at barnets opplevelse skal 

dokumenteres. Det går imidlertid ikke eksplisitt frem at tilsynsfører skal ha snakket med barnet alene. 

Det opplyses i intervju at alle fleste tilsynsførere gjennomfører samtaler med barnet alene og flere strekker seg 

langt for å få dette til, selv om lengden og kvaliteten på samtalen vil variere med barnets alder.  

Reduksjon av fosterhjemsbesøk og tilsynsbesøk 

Som det fremgår i kapittel 7.3.1 reduserer barneverntjenesten i Rana sjeldent antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem 

fra fire til to besøk i året. Ved reduksjon av oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet blir det sendt ut en administrativ 

beslutning til fosterforeldre. Reduksjon i fosterhjemsbesøk går ikke fram i rutine for fosterhjem og det går derfor 

heller ikke frem av rutinen hvordan barnet skal involveres i denne avgjørelsen. Det fremgår av intervjuer at det 

varierer i hvilken grad barnets stemme går frem i beslutningen om reduksjon i besøk. Det blir også pekt på at i 

noen saker er barnet så lite at det ikke er mulig å få samtykke fra barnet. 

Stikkprøver viser at det i en sak var barnet selv som ønskte reduksjon i både oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. 

Barnet ytret dette ønske i flere oppfølgingsbesøk gjennom 2020 og det ble vedtatt reduksjon i både 

oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk i 2021, når barnet ble 15 år. I en annen sak der det ble vedtatt reduksjon i besøk 

går det fram at det ikke har blitt snakket med barnet, saken har bare blitt drøftet med fosterforeldrene.  

Som nevnt i 7.4.1. opplyses det i intervju at det ikke alltid foreligger samtykke fra barn om antall tilsynsbesøk blir 

redusert fra fire til to. Revisjonen får opplyst at dette avhenger blant annet av barnets alder, modenhet og evne 

til å ha tanker om hva dette innebærer for barnet. 

 
72 Rana kommune. Rutine for tilsyn der Rana kommune er omsorgskommune. Dato: 06.11.2020.  
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Tillitsperson 

Revisjonen får opplyst i intervju at det ikke har vært praksis eller rutiner for å informere barn om retten til 

tillitsperson. Etter å ha mottatt dokumentforespørsel fra Deloitte i forbindelse med revisjonen, har 

barneverntjenesten i Rana utarbeidet rutine for å sikre barns medvirkning og tillitsperson i en barnevernssak. I 

rutinen går det frem at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en 

person barnet har særlig tillit i kontakten med barnevernet. Barnevernet skal informeres så tidlig som mulig om 

denne adgangen. Videre går det frem at barneverntjenesten skal dokumentere om barnet er: 

• Informert om muligheten til å ha med seg en tillitsperson 

• Om barnet ønsker å ha med seg en tillitsperson 

8.3.2 Vurdering 

Frem tilrevisjonstidspunktet har det ikke vært tilfredsstillende rutiner for å sikre barns medvirkning i de ulike 

fasene i en barnevernssak. Dette er ikke i samsvar med barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og 

tillitsperson. Selv om flere opplyser at det har vært en etablert praksis å involvere og snakke med barnet, er det 

betydelig risiko for at manglende rutiner har ført til at gjennomføring og dokumentering i stor grad har vært 

personavhengig. Dette bekrefter stikkprøvene som viser at barnets medvirkning ikke er dokumentert 

tilfredsstillende i alle sakene.  

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som må utøves 

under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet. 

Revisjonen finner mangler både knyttet til dokumentasjon av barns medvirkning både når det gjelder 

gjennomføring av undersøkelser, vedtak om hjelpetiltak, evaluering av hjelpetiltak, oppfølging i fosterhjem og ved 

gjennomføring av tilsyn.  Revisjonen vil særlig understreke viktigheten av å involvere og dokumentere barnas 

ønsker dersom en skal redusere oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. Dette går ikke frem av rutinene som 

barneverntjenesten er i ferd med å iverksette.  

For å sikre at barns medvirkning blir tilfredsstillende dokumentert og at dette skal være lett tilgjengelig i ettertid, 

mener revisjonen at barneverntjenesten bør sikre at etablerte tydelige rutiner er tilstrekkelig tydelig med hensyn 

til hvordan barns medvirkning skal dokumenteres.  Revisjonen merker seg at det er opprettet både maler og 

rutiner for dette, men stiller spørsmål ved om rutinene er entydig. For eksempel står det i rutine for fosterhjem 

følgende:  

Barnet skal snakkes med alene i fosterhjemsbesøk. Dette kan Inngå i referat fra fosterhjemsbesøk hvis barnet er lite, 

ellers vurder å skriv eget referat fra samtalen i postjournal i Familia som heter «samtale med BARN/UNGD.». 

Revisjonen mener at teksten over illustrerer at det ikke er entydig hvordan og hvor samtaler med barn skal 

dokumenteres. 

Undersøkelsen viser også at det ikke har vært rutiner for å sikre av barn får tilbud om tillitsperson og at dette 

dokumenteres. Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en 

tillitsperson. Både informasjon om muligheten og barnets ønske skal dokumenteres i henhold til forskrift om 

medvirkning og tillitsperson § 9.  

Revisjonen registrerer at barneverntjenesten i gang med å utarbeide og implementere rutiner og system for barns 

medvirkning i de ulike fasene i en barnevernssak. Revisjonen vil også fremheve viktigheten av at ansatte i 

barneverntjenesten får nødvendig opplæring i samtaler med barn og hvordan barns medvirkning kan sikres på en 

god måte.  
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9 Barneverntjenestens samarbeid 
med andre aktører   

9.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har barneverntjenesten tilfredsstillende samarbeid med andre aktører for å sikre tilstrekkelig oppfølging av 

barnet (slik som skole, barnehage, politi, helsestasjon, PPT)?  

 

Under dette:  

a) I hvilken grad er det etablert rutiner for samhandling og kompetansedeling mellom barneverntjenesten 

og samarbeidende tjenester knyttet til utsatte barn og unge? 

b) I hvilken grad deltar barneverntjenesten i relevante fora knyttet til samhandling for utsatte barn og unge? 

c) I hvilken grad er de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge tilstrekkelig informert om hvordan 

de kan melde til og få bistand fra barnevernet, dersom de opplever behov for det? 

d) I hvilken grad opplever barneverntjenesten at de får tilstrekkelig med bekymringsmeldinger fra tjenestene 

i kommunen som arbeider med barn og unge? 

e) I hvilken grad melder barneverntjenesten tilbake til tjenestene som melder om en sak, om at meldingen 

er mottatt og om det eventuelt er åpnet undersøkelse i saken? 

9.2 Revisjonskriterier 

Barnevernloven § 3-2 slår fast at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 
offentlige organer. Videre i samme paragraf blir det slått fast at:  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som 

den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den 

kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

 

Av forarbeidene til barnevernloven fremgår det at samarbeid er en forutsetning for å imøtekomme barnevernets 

ansvar for å ivareta barns interesser, slik barneverntjenesten er pålagt etter sitt formål (jf. barnevernloven § 1-

1).73 

I forarbeidene fremgår det at samarbeidsformen må vurderes i forhold til den enkelte samarbeidsoppgave for å 

sikre et effektivt samarbeid. Det fremgår også at barneverntjenesten skal opprette samarbeid i enkeltsaker i de 

tilfeller der barnet har behov for bistand fra flere sektorer samtidig. Hvordan samarbeidet skal organiseres må 

vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig i den enkelte sak.74 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan har en opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-

4. I denne paragrafen blir det presisert at:  

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 

barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller 

annen alvorlig omsorgssvikt, 

 
73 Ot. Prp. nr.44 (1991-1992) 
74 Ot. Prp. 44 (1991-1992) 
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b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til 

undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 

dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen 

form for utpreget normløs atferd, 

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 

Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven, lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer og friskolelova plikter å gi 

opplysninger etter disse reglene.  

Tilbakemelding til melder  

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt meldingen til barneverntjenesten tilbakemelding (barnevernloven § 

6-7a). Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemeldinger kan unnlates 

i tilfeller der meldingen er åpenbar grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding.  

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig melder75 skal 

tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet en undersøkelsessak. Dersom der er åpnet 

undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlige meldere ny tilbakemelding om at undersøkelsen er 

gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal 

inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.  

Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at den offentlige melder får 

kjennskap til av hensyn til videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om 

tiltakene. 

Videre er det utarbeidet en rekke veiledere for offentlige aktører som tydeliggjør ansattes opplysningsplikt ovenfor 

barneverntjenestene. Blant annet har Bufdir har utarbeidet en veileder for samarbeid mellom skole og barnevern76 

og Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veileder til barnets beste – samarbeid mellom 

barnehagen og barneverntjenesten.77 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

9.3 Rutiner for samhandling og kompetansedeling mellom barneverntjenesten og samarbeidende tjenester  

9.3.1 Datagrunnlag 

Det er ikke etablert rutiner for samhandling mellom barneverntjenesten og samarbeidende tjenester, foruten om 

med familietjenesten. Familietjenesten en av aktørene barneverntjenesten samarbeider med i saker der råd og 

veiledning er vedtatt som et hjelpetiltak og barneverntjenesten har personalansvar for egne ressurser ansatt hos 

familietjenesten. Det er etablert en mal for henvisning fra barneverntjenesten til familietjenesten78 hvor det går 

frem at familietjenesten sender skriftlig beskjed til barneverntjenesten om hvem som er veileder i saker som 

henvises til dem. I malen er det også presisert at Familietjenesten er ansvarlig for å ta initiativet til en 

førstegangssamtale mellom de to tjenesten når familietjenesten skal gjennomføre veiledning i en barnevernssak.  

Det fremgår også av rutinen at familietjenesten skal få informasjon når tiltak i tiltaksplanen som er relevant for 

familietjenesten blir avsluttet. Revisjonen får opplyst i intervju at familievernkontoret også har tatt initiativ til å 

etablere en samarbeidsavtale mellom familievernkontoret og barneverntjenesten. Denne er ikke ferdig 

utarbeidet. Det var planlagt å være ferdig med dette arbeidet innen utgangen av 2020, men på grunn av covid-19 

har dette arbeidet blitt videreført i 2021.  

 
75 Dette gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.  
76 Bufdir. Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Tilgjengelig fra: https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/  
77 Barne- og likestillingsdepartementet. Barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten. Sist endret: 05.08.2015 
78 Rana kommune. Henvisning til familietjenesten. Ikke datert.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19970619z2D62
https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/
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Utover rutinen for samhandling mellom barneverntjenesten og familietjenesten er det ikke utarbeidet skriftlige 

rutiner for samarbeid eller samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten i Rana og andre aktører.  

I intervjuer går det frem at aktører barneverntjenesten samarbeider med opplever at ville vært hensiktsmessig å 

tydeliggjøre ansvarsfordelingen, og grenseoppganger for informasjonsutveksling å sikre et godt samarbeid. F.eks. 

forteller flere aktører at de tror det ville vært hensiktsmessig å avklare på forhånd hva som er de ulike aktørene 

sin rolle overfor barn og familier før de deltar sammen i samarbeidsmøter.  

9.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre aktører fungere godt på ledernivå. 

Samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet på ansattnivå kan være personavhengig. Revisjonen mener det vil 

være hensiktsmessig å tydeliggjøre ansvar og roller i saker der flere aktører skal samarbeide. Dette for å ivareta 

plikten til å samarbeide jf. barnevernloven § 3-2 og for å sikre at fordelingen av roller og ansvar mellom 

barneverntjenesten og andre aktører er tydelig. Revisjonen mener er en viktig del av internkontrollen og 

forbedringsarbeidet til barneverntjenesten. 

9.4 Barneverntjenestens deltakelse i samhandlingsfora knyttet til utsatte barn og unge 

9.4.1 Datagrunnlag 

Barneverntjenesten i Rana kommune deltar i flere ulike samhandlingsfora. Det fremgår av intervjuer at det varierer 

hvor aktivt barneverntjenesten deltar i de ulike foraene. Revisjonen får opplyst i intervju at ledelsen i 

barneverntjenesten i 2018 bestemte at barneverntjenesten skulle nedprioritere møter med andre aktører for å 

bruke mer tid på å få ned saksmengden internt i barneverntjenesten. Dette har blant annet medført at 

barneverntjenesten i mindre grad har prioritert samarbeid med barnehage og skole. Det opplyses at det vinteren 

2020 ble bestemt av barnevernsleder at kontakten mellom barneverntjenesten og skolene skulle gjenopptas.  

Samarbeid på systematisk og forebyggende nivå  

Samarbeid på overordnet nivå  

Barneverntjenesten i Rana deltar i flere ulike samarbeidsarenaer på overordnet nivå.  

Seksjonslederne for tjenestene som er organisert under barne- og familieavdelingen i Rana kommune møtes hver 

14. dag i et felles ledermøte. På disse møtene deltar seksjonsleder for barneverntjenesten79, seksjonsleder for 

familietjenesten, seksjonsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, leder for flyktningetjenesten og leder 

Rana voksenopplæring. Tidligere ble faglige problemstillinger drøftet i dette møtet. I dag er møtene i hovedsak 

knyttet opp mot drift, økonomistyring og ledelse.  

For å dekke behovet for faglig utvikling ble det etablert egne fag- og utviklingsmøter i 2020. Her deltar 

seksjonsleder for barneverntjenesten, seksjonsleder for familietjenesten, seksjonsleder for helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten samt en rådgiver ved barne- og familieavdeling, kommunepsykolog samt tidligere leder for 

familietjenesten som nå skriver en doktorgrad (om samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre aktører). 

Møtene avholdes hver 14. dag.  

Barneverntjenesten deltar også i møter i lederforumet. Her møtes lederne for barneverntjenesten, 

familievernkontoret, familietjenestene, flyktningetjenesten og krisesenteret. Krisesenteret kaller inn til dette 

møtet som avholdes mellom to og fire ganger i året.  

Barneverntjenesten deltar også i samarbeidsmøter på ledernivå omtrent annenhver måned. Det opplyses i intervju 

at møtene har blitt avholdt sjeldnere i 2020 på grunn av covid-19. I tillegg til barneverntjenesten, deltar BUP, PPT, 

familietjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og avdelingsleder barne- og familieavdelingen på møtene. 

Det er barnevernsleder som stiller på møtene fra barneverntjenesten.  

 
79 Seksjonsleder for barneverntjenesten og barnevernsleder er samme person pr. 01.01.2021.  
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Det blir også vanligvis arrangert faste møter med representanter fra PPT, barne- og familieavdelingen og BUP. 
Denne gruppen møtes til vanlig 1-2 ganger i året, men møtene har ikke vært gjennomført i 2020 på grunn av 
situasjonen knyttet til covid-19. 

SLT-samarbeidet  

Rana kommune har etablert et samarbeid for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-

modellen). SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale 

enheter. I dette samarbeidet deltar barneverntjenesten i utførergruppen og koordineringsgruppen.  

Koordineringsgruppen består av ledere fra de ulike tjenestene. Nåværende barnevernsleder er 

barneverntjenestens representant i disse møtene. Møtene i koordineringsgruppen blir gjennomført én gang i 

måneden. I tillegg til barneverntjenesten, deltar SLT-koordinator, ledere for PPT, helsesykepleiertjenesten, 

fritidsavdelingen, familietjenesten, BUP, politikontakten ved driftsenhet Rana, samt rektor ved Rana 

ungdomsskole og en representant fra videregående skole.  

Utførergruppen består av ansatte som arbeider direkte med barn og unge. I tillegg til barneverntjenesten og SLT-

koordinator deltar representanter fra familietjenesten, helsesykepleiertjenesten, politiet, videregående skole, 

ungdomsskole, utekontakten og ruskonsulent for ungdom i denne gruppen. Utførergruppen møtes hver 14. dag.  

Både i koordineringsgruppen og utførergruppen er det nylig blitt bestemt at det skal settes av to møter i året til 

kompetansedeling og kompetanseheving internt i gruppen. I intervju går det frem at barnevernet bidrar med viktig 

kompetanse i både utførergruppen og koordineringsgruppen både når det gjelder generelle utfordringer og 

vurderinger i enkeltsaker.  

Møtepunkt for ansatte i tjenestene   

På ansatt-nivå er det opprettet en refleksjons- og utviklingsgruppe (RUG) som består av helsesykepleiere, 

jordmødre, veiledere fra familietjenesten og saksbehandlere i barneverntjenesten. Ledere i tjenestene kan også 

delta om de blir invitert. Formålet med RUG-møtene er å snakke om hvordan tjenestene samarbeider rundt 

sårbare familier, hva tjenestene lykkes med og ikke, rammene for de ulike tjenestene, samt mulighetsrom for 

samarbeid. Møtene tar utgangspunkt i at barne- og familieavdelingen har vært med på opplæringsprogrammet 

«Tidlig inn»80, og har hatt særlig fokus på psykisk helse, vold og rus knyttet til gravide og familier med barn i 

aldersgruppen. Det opplyses i intervju at møtehyppigheten har gått ned i løpet av 2020, men at det nylig ble 

bestemt at gruppen skal fortsette med jevnlige møter fremover. Det opplyses at gruppen er særlig med tanke på 

den nye oppvekstreformen som trer i kraft i 2022 og ny barnevernlov.  

Alle skoler i Rana kommune har etablert tverrfaglige team. Teamene organiseres av skolene, og faste deltakere er 

representanter fra barneverntjenesten, PPT og skolehelsetjenesten. Revisjonen får opplyst i intervju at 

barneverntjenesten i en periode nedprioritere sin deltagelse fordi barneverntjenesten måtte konsentrere seg om 

sine kjerneoppgaver. Det fremgår av intervjuer at noen skoler har valgt å avlyse møter i de tverrfaglige teamene 

fordi barneverntjenesten ikke har deltatt. Vinteren 2020 ble det bestemt av barnevernsleder at kontakten med 

skolene skal gjenopptas og at barneverntjenesten skal delta i møter i tverrfaglige team.  

Det fremgår av intervju med rektor ved en av barneskolene at det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig at 

barneverntjenesten deltar i de tverrfaglige teamene. Barneverntjenesten deltok tidligere på møter i tverrfaglige 

team med skolen, men var i for stor grad var bundet av taushetsplikten til at møtene resulterte i konkrete tiltak. 

Skolen fikk dermed ikke alltid utbytte av at barneverntjenesten deltok på møtene.  

Det opplyses at ungdomskolen i kommunen ikke har valgt å møte barneverntjenesten i tverrfaglig team, men i et 

eget møte mellom elevtjenesten på skolen og en fast kontaktperson fra barneverntjenesten hver 6. uke. Dette 

skyldes at skolen er så stor at tverrfaglige team ble opplevd som en lite hensiktsmessig måte å organisere 

samarbeidet med barneverntjenesten på. 

Videre blir det arrangert felles fagdager med for de ansatte i alle tjenestene som er organisert under barne- og 

familieavdelingen. I utgangspunktet skal fagdagene finne sted to ganger i året. Tema på fagdagene har blant annet 

 
80 For mer informasjon om tidlig inn se http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/Opplaringsprogrammet-Tidlig-Inn/ 
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vært psykososialt arbeidsmiljø, problemstillinger knyttet til taushetsplikt ved kommuneadvokaten, felles 

opplæring i samtaler med barn om vold, informasjon fra/om de ulike tjenestene, samt samarbeid mellom de ulike 

tjenestene. Fagdager har ikke blitt gjennomført i 2020 som følge av covid-19. Som erstatning for disse møtene har 

barne- og familieavdelingen avholdt fem digitale fellesmøter i 2020. I disse møtene har avdelingsleder informert 

om hva som rører seg i avdelingen, herunder nye ansatte, nye prosjekter, status i ulike prosjekt og fokusområder. 

I intervju peker flere aktører på felles fagdager som viktige arenaer for gode samarbeid på tvers av tjenester fordi 

de ansatte blir bedre kjent med hverandres tjenester og oppgaver, noe som gjør terskelen for samarbeid i 

enkeltsaker lavere.  

I tillegg til de faste etablerte møtepunktene der mange aktører deltar, er det etablert egne møtepunkt mellom 

barneverntjenesten og familietjenesten. Leder for familietjenesten deltar på teamledermøtene i 

barneverntjenesten én gang i måneden. Det opplyses at møtene gir tjenestene anledning til å ta opp spørsmål i 

enkeltsaker og avklare eventuelle misforståelser. Dersom det oppstår kø i saker hos familietjenesten som er 

henvist fra barneverntjenesten, blir det gjort en prioritering mellom sakene på dette møtet. Det opplyses at leder 

for familietjenesten i mindre grad har deltatt på disse møtene i 2020 grunnet tiltak knyttet til covid-19. Høsten 

2020 har det i stedet blitt gjennomført egne møter mellom barnevernsleder i familietjenesten og teamleder for 

tiltak i barneverntjenesten for å prioritere saker og gjøre raske avklaringer. Det fremgår av intervjuer at disse 

møtene har fungert godt.  

Samarbeid i enkeltsaker  

I intervju forteller de fleste aktørene at de opplever at barneverntjenesten er til stede i de relevante 

samhandlingsfora for utsatte barn og unge som er etablert.  

I intervjuene revisjonen har gjennomført blir det av mange påpekt at politiet og barneverntjenesten har etablert 

et svært godt samarbeid i enkeltsaker. Leder for mottaks- og undersøkelsesteamet har ukentlig kontakt med 

politiet i enkeltsaker som voldshendelser og tilrettelagte avhør. Det blir pekt på at den gode relasjonen mellom 

politiet og barnevernet er blitt utviklet over tid, og har bidratt til at politiet og barnevernet har fått oversikt 

hverandres roller og lovverk som regulerer tjenestene. Tidligere var samarbeidet mer begrenset på grunn 

usikkerhet knyttet til samtykkereglement og taushetsplikt. 

Barneverntjenesten samarbeider også med familietjenesten i enkeltsaker. Det opplyses i intervju at 

familietjenesten tidligere ofte måtte vente på at saker ble overført fra undersøkelsesteamet til tiltaksteamet i 

barneverntjenesten, men at dette har bedret seg fra høsten 2020. Det er blant annet bestemt at veileder i 

familietjenesten og saksbehandler i barneverntjenesten skal gjennomføre et oppstartsmøte når veiledning fra 

familietjenesten blir vedtatt som hjelpetiltak i en barnevernssak. I disse møtene kan viktige avklaringer gjøres, 

både når det gjelder hvilke roller de ulike hjelperne har, tidsbruk, forventninger, evalueringstidspunkter, 

klargjøring av problematikk og familiens mål. Familietjenesten opplever at møtene er nyttige for å planlegge 

veiledningen i sakene, samtidig som de bidrar til at veilederne og saksbehandlerne får utvekslet informasjon. Det 

opplyses i intervju at oppstartsmøtene ikke alltid blir gjennomført. Årsaker til dette er som regel at det ikke har 

vært en saksbehandler på saken eller at saksbehandler ikke har hatt tid til å stille på møtene. Det påpekes i intervju 

at dersom tjenestene hadde gjennomført slike møter i alle saker, ville mye av løpet vært planlagt, de som jobbet 

med saken ville fått den samme informasjonen samtidig, og begge tjenestene ville kunne spart tid.  

Enkelte aktørene påpeker i intervju at de savner et bedre samarbeid i enkeltsaker. PPT, familietjenesten og 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten erfarer at kontakten med barnevernet i enkeltsaker er personavhengig. Det 

opplyses at enkelte saksbehandlere i barneverntjenesten ikke tar kontakt, til tross for at de andre aktørene har 

viktig informasjon i saken både med hensyn til vurderingen og i oppfølgingen.  

Mens det er etablert flere møtepunkt på ledernivå, påpekes det at det ville være nyttig med flere møtepunkt for 

de ansatte ved de ulike tjenestene. Samtidig understreker flere av disse aktørene at samarbeidet er bedre enn det 

var tidligere og at de i dag har tettere kontakt med barneverntjenesten enn før.   

I intervju med revisjonen uttrykker BUP at barneverntjenesten generelt er for lite involvert i enkeltsaker som er 

henvist til BUP. Høsten 2020 oppdaget BUP at fem av pasientene deres ikke hadde saksbehandler i 

barneverntjenesten. BUP har flere ganger tatt opp problematikken med barneverntjenesten og opplever dette 
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som en alvorlig svikt. Tilbakemeldingen fra barneverntjenesten har vært at dette skyldes at de mangler personell 

og at barneverntjenesten nylig har gjennomgått en omorganisering. Når barn/unge blir henvist til BUP er det 

etablert en rutine for å gjennomføre en vurderingssamtale med pasienten/familie og barneverntjenesten til stede. 

Hensikten med møtene er blant annet å diskutere ansvarsfordeling samt motivasjon hos pasient/familie, noe som 

er viktig da behandling hos BUP er frivillig. Det er ikke alltid barneverntjenesten stiller til disse møtene. I tillegg 

fremgår det at barneverntjenesten ofte ikke møter til ansvarsgruppemøtene for pasienten, noe BUP opplever som 

utfordrende. I enkelte saker har barneverntjenesten opplyst at dette skyldes at sakene ikke har blitt tildelt en 

saksbehandler. Det fremgår av intervjuer at BUP opplever å få respons fra barneverntjenesten når de tar kontakt, 

men at det ville vært hensiktsmessig med et tettere samarbeid og økt oppmøte fra barneverntjenesten i møter, 

både på systemnivå og i enkeltsaker. Det blir også kommentert fra andre aktører at informasjonsflyten fra 

barneverntjenesten kan være mangelfull. Det blir vist til flere eksempler der det ikke er gitt tilstrekkelig 

informasjon (for eksempel til fastlege og helsestasjon) og at dette har påvirket oppfølgingen fra andre tjenester 

negativt.  I intervju blir det pekt på at slike tilfeller kunne vært unngått dersom det var skriftlige rutiner knyttet til 

informasjonsdeling. 

9.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana deltar i en rekke relevante fora knyttet til samhandling for 

utsatte barn og unge, og at samarbeidet fungerer generelt godt på ledernivå. Samtidig går det frem at 

barneverntjenesten har valgt å nedprioritere samarbeid med skoler og barnehager grunnet mangel på ressurser. 

Revisjonen mener at det er uheldig at forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling med andre aktører som 

arbeider med barn og unge tidvis har blitt nedprioritert av barneverntjenesten. Barnevernloven pålegger 

kommunen å drive generell forebyggende virksomhet (jf. § 3-1), og barneverntjenesten skal samarbeide med 

andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven 

(jf. § 3-2). Kommunen har ansvar for å følge nøye med på de forhold barn og unge lever under og finne tiltak som 

kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke 

problemer så tidlig at tiltak kan settes inn for å unngå varige skader. Revisjonens vurdering er at jevnlige møter 

med relevante samarbeidsaktører er nødvendig for å ivareta dette ansvaret.  

Samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet på ansattnivå er mer personavhengig. Undersøkelsen viser at 

barneverntjenesten ikke alltid stiller på avtalte møter. Revisjonen vurderer det som uheldig at det varierer i hvilken 

grad saksbehandler stiller på samarbeidsmøter. Konsekvensene av at barneverntjenesten ikke møter opp til 

eksempelvis ansvarsgruppemøter er at barnet/ungdommen ikke får den oppfølgingen de skal ha fra 

barneverntjenesten.  

Revisjonen vurderer det som positivt at ledelsen har bestemt at barneverntjenesten fremover skal prioritere 

samarbeidsmøter, eksempelvis møter i tverrfaglige team. Dette bør tydeliggjøres overfor de ansatte for å sikre at 

alle er kjent med forventingene knyttet til dette.  

9.5 Informasjon om hvordan andre tjenester kan melde til og få bistand fra barnevernet 

9.5.1 Datagrunnlag 

På hjemmesidene til Rana kommune er det lagt inn informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med 

barneverntjenesten, samt informasjon om hvilke tjenester barneverntjenesten kan bidra med. Alle aktørene som 

har blitt intervjuet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen opplyser at de opplever at de er tilstrekkelig informert 

om hvordan de skal melde saker til barnevernet.  

Det fremgår av intervjuer at flere aktører opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt med enkeltpersoner i 

barnevernet for å drøfte saker som de enten er i tvil om de skal melde en bekymring, eller i saker der de ønsker 

veiledning. Noen av aktørene har faste kontaktpersoner blant de ansatte, mens andre oppgir at de ringer til 

dagvaktstelefonen til barneverntjenesten. I akutte situasjoner benyttes også beredskapstelefonen. Det trekkes 

frem at barneverntjenesten gir god veiledning i saker der det er tvil om saken skal meldes til barnevernet. Flere 

aktører oppgir at de opplever at barneverntjenesten reagerer raskt i akutte situasjoner. 

De fleste aktørene som er intervjuet opplever også at de er informert om hvordan de kan få bistand fra 

barneverntjenesten, enten fordi barneverntjenesten har gitt informasjon om dette, eller fordi personene som er 
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intervjuet kjenner til dette fra å ha arbeidet i kommunen i mange år. Det er blant annet opprettet et møtepunkt 

mellom barnevernet og de private barnehagene i Rana kommune, der barneverntjenesten informerer hvordan de 

arbeider og på hvilke områder de kan gi bistand. Samtidig fremgår det at ikke alle skoler og barnehager er 

informert om hvordan barnehagen kan få bistand fra barneverntjenesten, og at de selv har etterspurt informasjon 

om dette. Flere skoler og barnehager påpeker at det hadde vært nyttig om barneverntjenesten i større grad 

informerte de ansatte om hvordan barneverntjenesten arbeider, og at dette vil kunne bidra til at ansatte kunne 

fått bedre kjennskap til barneverntjenesten, både med hensyn til saksgangen i barnevernssaker og det 

forebyggende arbeidet.  

9.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge stort sett opplever å være tilstrekkelig 

informert om hvordan de skal melde fra til barnevernet. Revisjonen mener det er positivt at alle aktører vet 

hvordan de skal melde en sak til barneverntjenesten. Det er også positivt at meldere opplever at det er enkelt å 

komme i kontakt med barneverntjenesten og at de kan diskutere saker der det er usikkerhet rundt om saken skal 

meldes.  

Samtidig påpeker flere aktører at det ville vært nyttig om barneverntjenesten i større grad informerte ansatte om 

barneverntjenestens arbeid og hvilken bistand barneverntjenesten kan gi. Revisjonen mener at dette er et nyttig 

innspill som barneverntjenestene bør følge opp. Revisjonen mener at barneverntjenesten aktivt må søke 

tilbakemelding fra skole, barnehage og andre som arbeider med barn og unge for å få kunnskap om hva som kan 

bidra til å senke terskelen for å melde fra til barnevernet om eventuelle bekymringer de har for barn de kjenner 

til.  

9.6 Meldinger til barneverntjenesten fra andre aktører som arbeider med barn og unge i kommunen 

9.6.1 Datagrunnlag 

Et flertall av bekymringsmeldingene til barneverntjenesten i Rana er fra offentlige meldere, men det kommer også 

inn en del meldinger fra private meldere. Av offentlige meldere er politiet den aktøren som melder inn flest 

bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Skolene i kommunen er også blant dem som melder en stor andel 

av sakene. Videre har tannlegene de siste årene meldt inn bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i større 

grad enn tidligere. Flyktningetjenesten og helsestasjoner melder inn saker i mindre grad enn skoler og barnehager. 

I intervju blir det pekt på at dette trolig skyldes at disse tjenestene ikke har så mange barn de følger opp som skoler 

og barnehager. Videre melder barnehagene i Rana i mindre grad enn skolene. Det blir stilt spørsmål ved dette da 

barnehagene ofte er enda tettere på familiene til barna enn skolene.  

Det blir opplyst at offentlige aktører som arbeider med barn og unge generelt er gode til å melde om 

bekymringssaker. Samtidig fremgår det at barneverntjenesten hadde forventet at enkelte offentlige aktører, blant 

annet innen voksenpsykiatrien, hadde meldt inn bekymringssaker i større grad. I noen saker opplever 

barneverntjenesten at det hadde vært hensiktsmessig at meldinger fra offentlige meldere kom inn på et tidligere 

tidspunkt. I intervju med barneverntjenesten går det frem at dette kan skyldes at noen offentlige aktører 

etterstreber å opprettholde et godt samarbeid med foreldrene og at en melding til barnevernet ville svekket dette 

forholdet.  

Alle aktørene som revisjonen har intervjuet opplever at det er tydelig i hvilke tilfeller de skal melde saker til 

barnevernet. Som eksempel blir det pekt på at det alltid skal sendes inn bekymringsmelding i saker der det er 

mistanke om vold og seksuelle overgrep. Flere av aktørene trekker frem at man gjennom utdanningen til personer 

som arbeider med barn og unge får kunnskap om når det skal meldes til barneverntjenesten. Samtidig blir det pekt 

på at det i noen saker kan være utfordrende å vurdere om saken skal meldes til barneverntjenesten eller ikke. I 

intervju med skolene trekkes saker med skolevegring frem som et eksempel der det er utfordrende å vite om disse 

sakene skal meldes. I intervju med en av skolene fremgår det at det trolig blir meldt for få saker til barnevernet, 

ettersom det finnes mange slike saker det er tvil om saken skal meldes eller ikke. Enkelte aktører påpeker i 

intervjuer at det kan være utfordrende å melde inn bekymringer til barnevernet fordi dette ofte vil påvirke 

samarbeidet de har med familien.  
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I intervju blir det opplyst at barnevernet opplever at de fleste kommunale tjenestene i Rana har 

kapasitetsproblemet og at andre aktører ønsker å lette egen arbeidsbelastning, noe som har ført til at det har vært 

en for lav terskel for å melde inn saker der skoler og barnehager i større grad burde arbeide forebyggende. Det er 

ønskelig at skolene danner seg en bedre oversikt over barnets situasjon og søker samarbeid med foreldre og 

ungdom, der det er forsvarlig, før melding til barneverntjenesten sendes.  

Revisjonen får også opplyst at antall bekymringsmeldinger fra offentlige aktører har vært relativt stabil før og etter 

covid-19 nedstengingen i mars 2020. Det har fra 2019 til 2020 vært en økning i antall meldinger fra private nettverk 

som ikke er familie av barnet. I perioden 1. mars til 1. mai i 2020 fikk barneverntjenesten inn ni meldinger fra 

private meldere, mens tallet for samme periode i fjor kun var to. Barnevernsleder tror noe av denne økningen kan 

tilskrives at barneverntjenesten i Rana var ute i media i mars 2020 og ba publikum om å være ekstra oppmerksom 

på barns omsorgssituasjon når samfunnet var stengt ned grunnet covid-19. 

9.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana mottar bekymringsmeldinger både fra offentlige og private 

meldere. Selv om barneverntjenesten og de ulike offentlige aktørene selv opplever at det blir meldt om bekymring 

når det er grunn til det, kan terskelen variere mellom tjenestene. Barneverntjenesten stiller spørsmål om hvorfor 

det ikke kommer inn flere bekymringsmeldinger fra enkelte aktører.  Revisjonen mener dette bør legges til grunn 

for hvor barneverntjenesten bør øke innsatsen med å informere om tjenesten og hva som skal legges til grunn for 

meldinger til tjenesten. Revisjonen vil påpeke at barneverntjenesten er pliktig å medvirke til at barns interesser 

blir ivaretatt også av andre organ enn barneverntjenesten selv, jf. barnevernloven § 3-2.  

 

9.7 Tilbakemeldinger på meldinger til andre aktører som arbeider med barn og unge i kommunen  

9.7.1 Datagrunnlag 

I intervju får revisjonen oppgitt at barneverntjenesten i Rana i all hovedsak gir skriftlig tilbakemelding til de 

offentlige aktørene om at bekymringsmeldingen er mottatt, og at dette har vært etablert praksis de siste årene.  

Det opplyses i intervjuer med andre aktører at barneverntjenesten som regel gir tilbakemeldinger på hvorvidt det 

er åpnet undersøkelse enten muntlig per telefon eller skriftlig. Samtidig fremgår det av intervjuer at det ikke alltid 

blir gitt tilbakemelding til offentlige meldere om det er åpnet undersøkelse i saken. Flere aktører forteller at de 

selv har tatt kontakt med barneverntjenesten for å undersøke fremdrift i saken. Enkelte aktører opplyser at de har 

sendt inn nye bekymringsmeldinger fordi de ikke har får tilbakemelding om det er åpnet sak eller om saken har 

blitt tildelt en saksbehandler.  

I stikkprøvegjennomgangen fant revisjonen flere eksempler der det ikke var gitt tilbakemelding til offentlige 

meldere.  

Andre aktører som er intervjuet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen opplyser at mangel på informasjon om 

hvordan saken håndteres bidrar til å skape usikkerhet blant de ansatte, og kan gi utfordringer i samarbeidet med 

foreldrene. I intervju med en barnehage påpekes det at det er en utfordring av barnehagen ikke får informasjon 

om barnevernet har tatt kontakt med foreldre i saken. Dette har medført at ansatte uten forvarsel har møtt 

foreldre som er sinte på at barnehagen har meldt en sak til barnevernet. Det opplyses at slike erfaringer ofte bidrar 

til dårligere samarbeid med foreldrene og at terskelen for å melde inn en bekymringssak blir høyere. I intervju 

med en annen barnehage går det frem at et barn ble hentet av barneverntjenesten uten at barnehagen hadde 

fått forvarsel om dette. Barnehagen opplevde at de fikk for lite informasjon og oppfølging i ettertid i denne saken.  

9.7.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at aktører som melder til barneverntjenesten får skriftlig tilbakemelding om at meldingen er 

mottatt, men at det ikke alltid blir sendt tilbakemeldinger til offentlige meldere om at undersøkelsen er 

gjennomført og hva som er utfallet av undersøkelsen. Dette samsvarer ikke med kravene i § 6-7a i barnevernloven.   

Undersøkelsen viser at ikke alle offentlige meldere opplever at de får god nok informasjon om status i saken etter 

at de har meldt inn en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Det fremgår at dette gir et dårlige samarbeid 
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med foreldre, og kan gjøre at terskelen for å melde inn bekymringssaker blir høyere. Revisjonen vil påpeke at når 

barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at offentlig melder får kjennskap 

til av hensyn til videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene, jf. 

barnevernloven § 6-7. Revisjonen mener det er viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig med rutiner for å 

ivareta dialog og samhandling omkring tiltakene der dette er nødvendig for best mulig oppfølging av barna, og at 

barneverntjenesten gjør en vurdering av dette i hvert enkelt tilfelle. 
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10 Konklusjon og anbefalinger 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Rana kommune. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kvaliteten på tjenesteutførelsen i barneverntjenesten i Rana 
kommune er tilfredsstillende, og om det er lagt til rette for samhandling med andre enheter som jobber med barn 
og unge.  
 
Barneverntjenesten i Rana har over flere år hatt omfattende brudd på lov- og myndighetskrav. Revisjonen mener 
at barneverntjenesten over tid ikke har hatt en forsvarlig saksbehandling som i tilstrekkelig grad har sikret barns 
rett til omsorg og beskyttelse i samsvar med regelverket.  Barneverntjenesten i Rana har allerede før revisjonen 
satt i gang et forbedringsarbeid i tjenesten. Det er nylig etablert en ny organisering av tjenestene og det er satt i 
gang et betydelig arbeid med å etablere, forankre og implementere en rekke rutiner for vesentlige 
arbeidsprosesser. Resultatene av dette forbedringsarbeidet vises allerede på flere områder, men arbeidet er ikke 
ferdigstilt på revisjonstidspunktet. Funnene fra denne revisjonen bør derfor inngå i det pågående 
forbedringsarbeidet for å sikre at nødvendige tiltak settes i verk. Revisjonen vil også understreke at 
læringspunktene fra denne revisjonen ikke bare angår barneverntjenesten, men også internkontrollen i 
kommunen i sin helhet. Det er revisjonen sin vurdering at det ikke har blitt fanget opp og iverksatt tiltak for å rette 
opp mangler og svikt i tjenesten på et tidlig nok tidspunkt, hverken av tjenesten selv eller av kommunal ledelse. 
 
Undersøkelsen viser at det i liten grad har blitt arbeidet med internkontroll i barneverntjenesten frem til 2020. Det 
har ikke vært etablert en tydelig struktur for mål, ansvars- og oppgavedeling, og det har manglet viktige rutiner, 
prosedyrer og maler for sentrale arbeidsprosesser. Det har ikke blitt gjennomført tilfredsstillende risikoanalyser 
av barneverntjenesten, og at det heller ikke er etablert rutiner for hvordan barneverntjenesten skal gjennomføre, 
dokumentere og rapportere vesentlige risikovurderinger.  Det er heller ikke opprettet et tilfredsstillende 
avvikssystem for barneverntjenesten i Rana. Manglende risikoanalyser og gode avviksmeldingsrutiner fører til at 
kommunen ikke har tilstrekkelig oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel 
på oppfyllelse av myndighetskrav. Revisjonen vil rette særlig oppmerksomhet rundt at det har vært kjent i 
tjenesten at sentrale krav i regelverket ikke har blitt fulgt og at lovpålagte oppgaver ikke har blitt gjennomført. 
Likevel har ikke det blitt iverksatt tiltak for å rette opp mangler og svikt i tjenesten på et tidlig nok tidspunkt. Dette 
viser etter revisjonens vurdering en manglende internkontroll, og at kravene i kommuneloven § 25-1 ikke er 
oppfylt. Revisjonen vil også presisere at god internkontroll er et ledelsesansvar og at det er rådmann som er 
øverste ansvarlig for internkontrollen. 
 
Etter revisjonens vurdering er arbeidet med melding i dag organisert på en hensiktsmessig måte og meldinger blir 
i hovedsak behandlet innen fristen på en uke. Revisjonen vil samtidig påpeke at det frem til 2020 ikke har vært 
etablert skriftlige rutiner for arbeidet, og at en dermed ikke har tilstrekkelig dokumentert fremgangsmåten ved 
mottak og behandling av meldinger. Undersøkelsen viser at Rana kommune høsten 2020 har opprettet rutiner for 
behandling av meldinger som inneholder spesifikke prosedyrer for mottak av ulike typer meldinger og der det er 
angitt hvem som er ansvarlig for mottak og håndtering av ulike typer meldinger. Undersøkelsen viser at det fortsatt 
er noe uklar praksis knyttet til behandling av meldinger i aktive tiltakssaker. Revisjonen vil understreke viktigheten 
av at disse behandles på en etterprøvbar måte på lik linje med andre meldinger. Stikkprøvene som revisjonen har 
gjennomgått viser at henleggelser av meldinger i saker hvor det allerede er pågående tiltak, ikke har blitt 
begrunnet tilstrekkelig. Revisjonen mener derfor at barneverntjenesten i disse tilfellene bør begrunne og 
dokumentere at det ikke fremkommer nye opplysninger i meldingen som tilsier at det er behov for ny 
undersøkelse. 
 
Både offentlige og private aktører som melder om bekymring om et barn til barnevernet skal motta en skriftlig 
tilbakemelding om at meldingen er mottatt.  Undersøkelsen viser at det ikke alltid har blitt sendt skriftlig 
tilbakemelding til private meldere. Dette er brudd på barnevernloven § 6-7a. Når det gjelder offentlige meldere 
viser undersøkelsen at barneverntjenesten ikke alltid har gitt skriftlig tilbakemelding om at meldingen er mottatt, 
men at dette skal være innarbeidet praksis i dag. Dette inngår også i den nye rutinen som er utarbeidet høst 2020. 
Samtidig viser undersøkelsen at det ikke alltid er gitt tilbakemelding til offentlig melder på om det er åpnet 
undersøkelse i saken. Dette er ikke i samsvar med på barnevernloven § 6-7a, der det stilles krav til at 
barneverntjenesten skal gi offentlige meldere tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak etter 
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barnevernloven § 4-3. Videre viser undersøkelsen barneverntjenesten ikke har hatt praksis for å gi tilbakemelding 
til melder på meldinger som er knyttet til en pågående undersøkelsessak eller tiltakssak. Revisjonen vil påpeke at 
kravet om tilbakemelding til melder jf. barnevernloven § 6-7a gjelder i alle saker, uavhengig av om det allerede er 
pågående en undersøkelse eller tiltak i saken. En konsekvens av at det ikke blir gitt tilbakemelding til melder, er at 
meldere kan få høyere terskel for å melde saker til barnevernet og at tilliten til at sakene blir fulgt opp blir redusert. 
Revisjonen merker seg at dette nå er tatt inn som eget punkt i sjekkliste for melding og undersøkelse.  
 
Barneverntjenesten i Rana kommune har hatt store utfordringer når det gjelder fristbrudd for gjennomføring av 
undersøkelser. Manglende gjennomføring av undersøkelser innen fristen på tre måneder eller utvidet frist på seks 
måneder, er brudd på barnevernloven § 6-9. Både omfanget av overskridelser og lengden på disse overskridelsene 
i Rana kommune er svært alvorlig og kan ha medført at barn har blitt værende i en uforsvarlig omsorgssituasjon 
lenger enn nødvendig, uten at det har blitt satt i verk tiltak for å bedre denne situasjonen. Revisjonen får opplyst 
at fristbrudd i undersøkelsessaker blant annet skyldes høyt sykefravær, lite hensiktsmessig organisering og 
ineffektive arbeidsprosesser. Det er fra høsten 2020 satt inn tiltak for å adressere disse forholdene. Blant annet er 
det utarbeidet en rutine for undersøkelser, og teamene er omorganisert for å øke produktiviteten i 
saksbehandlingen. Revisjonen vil understreke viktigheten av å følge opp at disse tiltakene har tilstrekkelig effekt 
slik at alle at undersøkelser gjennomføres «snarest» og innen tre måneder, slik loven krever. 
  
Undersøkelsen viser at det frem til høsten 2020 ikke har vært etablert rutiner eller praksis for å utarbeide 
undersøkelsesplaner (plan for hva som skal undersøkes, hvem som skal involveres, tidsplan m.m.) eller 
undersøkelsesrapporter. Også stikkprøvene bekrefter at det i liten grad har blitt dokumentert undersøkelsesplaner 
og -rapporter. Revisjonen vil understreke at slike dokument er sentrale dokumenter for å planlegge, gjennomføre 
og dokumentere arbeidet med undersøkelser i barneverntjenesten. Selv om utarbeidelse av en undersøkelsesplan 
ikke er lovpålagt har dette vært en anbefaling som blant annet fremgår av rutinehåndbok for barneverntjenesten 
i kommunene. God planlegging av en undersøkelse er også vesentlig for å sikre en forsvarlig prosess der en sørger 
for at alle vesentlige moment undersøkes, alle vesentlige aktører involveres og at tidsfrister overholdes m.m.   
Manglende undersøkelsesrapporter har etter revisjonens vurdering også medført at relevante vurderinger 
underveis i undersøkelsene ikke tilstrekkelig dokumentert eller at vurderingsgrunnlaget blir uoversiktlig.  
Revisjonen vil påpeke viktigheten av at alle vurderinger som barneverntjenesten gjør både i planlegging av og 
gjennomføring av undersøkelsen dokumenteres fortløpende for å ivareta rettsikkerheten til barn og foreldre.  
Revisjonen merker seg at det høsten 2020 er utarbeidet en rutine som stadfester at det skal utarbeides 
undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter i alle undersøkelsessaker. Per januar 2021 har denne rutinen ikke 
blitt fullt ut implementert.  
 
Undersøkelsen viser at barneverntjenesten opplever å ikke ha tilstrekkelig med hjelpetiltak til rådighet. Det blir 
vist til både begrenset tilbud for eldre barn og ungdom. Det kommer også frem i undersøkelsen at det tidligere 
har gått lang tid fra tiltak er vedtatt til de er iverksatt. Revisjonen vil understreke at det ikke er tilfredsstillende at 
det går lang tid før det iverksettes tiltak som er vurdert som nødvendig for å bedre et barns omsorgssituasjon. Det 
er presisert i Bufdirs saksbehandlingsrundskriv at det må være barnets behov for hjelp og alvoret i barnets 
situasjon som avgjør hvor raskt tiltak må bli tilbudt. Revisjonen merker seg samtidig at det er etablert tiltak for å 
redusere ventetiden, blant annet gjennom å etablere nye rutiner for tiltaksarbeid. 
 
Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana i flertallet av hjelpetiltakssaker ikke har utarbeidet en tiltaksplan. 
Dette er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset 
tiltaksplan når hjelpetiltak blir vedtatt. Revisjonen mener det er særlig alvorlig at det er fattet en ledelsesbeslutning 
om å ikke utarbeide slike planer for en periode, og at det rapporters om planer som ikke har et reelt innhold. 
Revisjonen merker seg at ledelsen høsten 2020 har utarbeidet rutine for opprettelse av tiltaksplan og har startet 
et arbeid med å etablere tiltaksplaner. Undersøkelsen viser videre at de hjelpetiltakene og tiltaksplanene som har 
blitt opprettet, i liten grad har blitt evaluert. Dette er et brudd på barnevernloven § 4-5, der det går frem at 
tiltaksplaner skal evalueres regelmessig. Undersøkelsen viser at hjelpetiltak systematisk har blitt forlenget uten at 
det har blitt evaluert om tiltakene har bedret barnets situasjon. I forarbeidene til barnevernloven blir det presisert 
at et siktemål med systematiske og dokumenterbare evalueringer er å unngå at barn lever under omsorgssvikt 
fordi en viderefører, eller prøver ut, hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon. Manglende 
evaluering og dokumentering av slike vurderinger medfører etter revisjonens vurdering at ledelsen ikke har sikret 
forsvarlig saksbehandling i arbeidet med hjelpetiltak. Etter revisjonens vurdering, må mangel på evaluering av 
hjelpetiltak sees i sammenheng med at det i liten grad har blitt utarbeidet tiltaksplaner. Revisjonen merker seg at 



Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Rana kommune | Konklusjon og anbefalinger 

 

79 
 

ledelsen høsten 2020 har utarbeidet rutine for opprettelse av tiltaksplan og har startet et arbeid med å etablere 
og evaluere tiltaksplaner. 
 
Når kommunen overtar omsorgen for et barn, skal det utarbeides en omsorgsplan. Undersøkelsen viser at det ikke 

er opprettet omsorgsplan i alle saker der det er vedtatt omsorgsovertakelse. Dette ikke i samsvar med 

barnevernloven § 4-15, der det fremgår at det skal opprettes en foreløpig omsorgsplan ved omsorgsovertakelsen, 

og en endelig omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak. Etter revisjonens vurdering er 

omsorgsplanene som er etablert og gjennomgått også svært mangelfulle. Det er ikke dokumentert hva som er 

målet for barnet, eller om barnet har medvirket til utforming av omsorgsplan. En omsorgsplan skal formidle 

barneverntjenestens plan for barnets fremtid og tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges opp. 

Dersom det fattes vedtak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal det utarbeides en tiltaksplan. 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana ikke utarbeider tiltaksplaner i alle omsorgssaker hvor det fattes 

vedtak om hjelpetiltak. Revisjonen mener dette ikke er i samsvar med barnevernloven § 4-5. Revisjonen vil 

understreke at også hjelpetiltak i fosterhjem må evalueres jevnlig.  

Barn i fosterhjem skal følges opp av barneverntjenesten med regelmessige besøk i fosterhjemmet. Disse besøkene 

skal sikre at barnet har en god omsorgssituasjon. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt blir gjennomført 

tilstrekkelig med oppfølgingsbesøk. Dette er ikke i samsvar med Forskrift om fosterhjem § 7 som spesifiserer hvor 

mange besøk det er krav til. Revisjonen vil understeke at de lovpålagte besøkene er en viktig arena for å følge opp 

barnet og fosterforeldre og sikre at barnets stemme blir hørt.  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet tilstrekkelig rutiner og praksis for jevnlig veiledning av fosterforeldre i 

Rana kommune. Dette er ikke i samsvar med forskrift om fosterhjem § 7, der det stilles krav til at 

barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det 

enkelte barn så lenge plasseringen varer. Det er heller ikke gjennomført brukerundersøkelser blant fosterforeldre, 

noe som kan være med på å kartlegge om råd og veiledning er tilfredsstillende. Revisjonen vil understreke at 

manglende råd og veiledning kan øke risiko for brudd i fosterhjemmet, noe som kan medvirke til ytterligere 

forverring av barnets omsorgssituasjon.   

Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen at dokumentering av fosterhjemsbesøk ikke har blitt 

tilfredsstillende dokumentert. Dette er ikke i samsvar med dokumentasjonskravet som følger blant annet av 

forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Skriftlig dokumentasjon gjør at vurderinger og tiltak kan etterprøves 

og vurderes i ettertid og bidrar til at partene og deres representanter kan ivareta sine rettigheter i saken. 

Revisjonen merker seg likevel at det er etablert nye rutiner og maler for dokumentering av fosterhjemsbesøk som 

er tatt i bruk fra 2021 som i større grad legger til rette for en systematisk dokumentering av opplysninger og 

vurderinger som gjøres av barneverntjenesten.  

Barn i fosterhjem skal også følges opp av en uavhengig tilsynsperson som regelmessig skal gjennomføre besøk i 

fosterhjemmet og ha samtale med barnet.  Undersøkelsen viser at Rana kommune ikke gjennomfører tilstrekkelig 

med lovpålagte tilsynsbesøk i henhold til forskrift om fosterhjem § 9. Etter revisjonens vurdering er det heller ikke 

i samsvar med forskriften at tilsynsbesøk har blitt registrert som gjennomført når det av ulike grunner ikke har blitt 

gjennomført tilsynsbesøk. Dette gjør at statistikken ikke gir et riktig bilde av situasjonen, og dermed ikke et godt 

grunnlag for å avdekke eventuell svikt og mangler i kommunens tilbud.   Etter revisjonens vurdering, viser 

undersøkelsen også at endelig ansvar og oppgaver når det gjelder oppfølging og kontroll av tilsynsrapporter ikke 

er tilstrekkelig avklart.  

Frem til revisjonstidspunktet har det ikke vært tilfredsstillende rutiner for å sikre barns medvirkning i de ulike 

fasene i en barnevernssak. Dette er ikke i samsvar med barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og 

tillitsperson. I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som 

må utøves under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår 

barnet. Revisjonen finner mangler knyttet til dokumentasjon av barns medvirkning både når det gjelder 

gjennomføring av undersøkelser, vedtak om hjelpetiltak, evaluering av hjelpetiltak, oppfølging i fosterhjem og ved 

gjennomføring av tilsyn.  Revisjonen vil særlig understreke viktigheten av å involvere og dokumentere barnas 

ønsker dersom en skal redusere oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. Dette går ikke frem av rutinene som 

barneverntjenesten er i ferd med å iverksette. For å sikre at barns medvirkning blir tilfredsstillende dokumentert 



Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Rana kommune | Konklusjon og anbefalinger 

 

80 
 

og at dette skal være lett tilgjengelig i ettertid, mener revisjonen at barneverntjenesten bør vurdere å tydeliggjøre 

rutinene ytterligere på dette området.  

Undersøkelsen viser også at det ikke har vært rutiner for å sikre av barn får tilbud om tillitsperson og at dette 

dokumenteres. Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en 

tillitsperson. Både informasjon om muligheten, og barnets ønske, skal dokumenteres i henhold til forskrift om 

medvirkning og tillitsperson § 9. Revisjonen registrerer at barneverntjenesten i gang med å utarbeide og 

implementere rutiner og system for barns medvirkning i de ulike fasene i en barnevernssak. Revisjonen vil også 

fremheve viktigheten av at ansatte i barneverntjenesten får nødvendig opplæring i samtaler med barn og hvordan 

barns medvirkning kan sikres på en god måte.  

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten i Rana deltar i en rekke relevante fora knyttet til samhandling for 

utsatte barn og unge, og at samarbeidet fungerer generelt godt på ledernivå. Samtidig går det frem at 

barneverntjenesten i perioder har valgt å nedprioritere samarbeid med skoler og barnehager grunnet mangel på 

ressurser. Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med barnevernloven som pålegger kommunen å drive 

generell forebyggende virksomhet (jf. § 3-1), og barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og 

forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven (jf. § 3-2). Revisjonen 

vurderer det som positivt at ledelsen har bestemt at barneverntjenesten fremover skal prioritere 

samarbeidsmøter, eksempelvis møter i tverrfaglige team. Dette bør tydeliggjøres overfor de ansatte for å sikre at 

alle er kjent med forventingene knyttet til dette.  Undersøkelsen viser at de ulike tjenestene som arbeider med 

barn og unge stort sett opplever å være tilstrekkelig informert om hvordan de skal melde fra til barnevernet. 

Barneverntjenesten stiller spørsmål om hvorfor det ikke kommer inn flere bekymringsmeldinger fra enkelte 

aktører. Revisjonen mener dette må legges til grunn for hvor barneverntjenesten bør vurdere å øke innsatsen med 

å informere om tjenesten. Revisjonen vil påpeke at barneverntjenesten er pliktig å medvirke til at barns interesser 

blir ivaretatt også av andre organ enn barneverntjenesten selv, jf. barnevernloven § 3-2.  

Som nevnt innledningsvis er barneverntjenesten i gang med et forbedringsarbeid. Revisjonen mener at denne 
undersøkelsen understreker viktigheten av dette forbedringsarbeidet, og anbefalingene under støtter de tiltakene 
som er satt i gang, og bidrar med noen ekstra punkt som bør inngå i dette arbeidet. Revisjonen vil anbefale at Rana 
kommune:  
 

1. Etablerer et system for internkontroll i barneverntjenesten, herunder blant annet: 
a) Sikrer at påbegynt arbeid med å skriftliggjøre ansvar, roller og oppgaver ferdigstilles og gjøres kjent 

i tjenesten (for eksempel gjennom delegeringsreglement og stillingsbeskrivelser). 
b) Utarbeider rutiner for og gjennomfører jevnlige risikoanalyser for å avdekke hvor det er fare for 

mangler eller svikt, og hvor de viktigste risikoene må rapporteres til overordnet ledelse. 
c) Vurderer om en har etablert rutiner på alle områder hvor det er identifisert vesentlig risiko. 
d) Iverksetter rutine for avviksmelding, og gir alle medarbeidere i barneverntjenesten opplæring i 

denne. Videre må det sikres tilfredsstillende oppfølging av avvik i tjenesten. 
e) Etablerer rutine for jevnlig gjennomføring av brukerundersøkelser i barneverntjenesten. 
f) Etablerer tydelige rutiner for rapportering og oppfølging av krav til tjenesten på alle ledernivå. 

 
2. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til behandling av meldinger, herunder: 

a) Tydeliggjør hvordan meldinger i aktive saker skal behandles (av hvem, i hvilke fora). 
b) Sikrer at henleggelse av meldinger i aktive saker blir begrunnet skriftlig (utover å bare skrive at det 

er en aktiv sak).  
c) Sikrer at det blir sendt skriftlig tilbakemelding om mottak av melding til alle private og offentlige 

meldere.  
 

3. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til undersøkelser, herunder: 
a) Etablerer tydelig rapportering og oppfølging av undersøkelser hvor det blir identifisert risiko for 

fristoverskridelse. 
b) Iverksetter rutine om utarbeidelse av undersøkelsesplaner og undersøkelsesrapporter, og følge 

opp at dette blir etablert med tilfredsstillende kvalitet i alle saker. 
 

4. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til hjelpetiltak, herunder:  
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a) Gjennomfører en kartlegging av tilgjengelige hjelpetiltak og eventuelt hvilke tiltak som mangler for 
å gjøre en vurdering av hvilke behov tjenesten kan ha for nye tiltak.  

b) Iverksetter rutine for å utarbeide og evaluere tiltaksplan, og følge opp at dette blir gjort med 
tilfredsstillende kvalitet i alle saker. 
 

5. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem, herunder:  
a) Utarbeider omsorgsplan (foreløpig og endelig) i alle omsorgssaker med tilfredsstillende kvalitet. 
b) Sikrer tilstrekkelig med fosterhjemsbesøk. 
c) Utarbeider og evaluerer tiltaksplaner der det blir vedtatt hjelpetiltak for barn i fosterhjem. 
d) Etablerer rutiner for råd og veiledning til fosterforeldre. 
e) Sikrer at my mal for dokumentering av fosterhjemsbesøk blir tatt i bruk ved alle besøk og at det er 

tydelig hvordan barnets medvirkning har vært. 
f) Sørge for at det går tydelig frem hvem i tjenesten som har ansvar for kontroll og oppfølging av 

tilsynsrapporter. 
g) Sørger for at tilsynsansvar/tilsynsordning fremgår av delegeringsreglement.  
h) Sikrer tilstrekkelig opplæring av tilsynsførere. 

 
 

6. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til barns medvirkning, herunder:  
a) Iverksetter rutiner for å sikre barns medvirkning i de ulike fasene av en barnevernssak. 
b) Sørger for at det blir etablert rutiner for å involvere barnet og dokumentere barnets oppfatning 

ved vedtak om reduksjon av oppfølgingsbesøk eller tilsynsbesøk. 
c) Følger opp at tjenesten så tidlig som mulig informere barn i fosterhjem om muligheten til å ha en 

tillitsperson og at dette blir tilfredsstillende dokumentert. 
d) Sørger for at alle ansatte får nødvendig opplæring i samtaler med barn og hvordan barns 

medvirkning kan sikres på en god måte. 
 

7. Tydeliggjør rutine og praksis knyttet til barneverntjenestens samarbeid med andre aktører, herunder:  
a) Tydeliggjøre hvilke samhandlingsarenaer/tverrfaglig arbeid barneverntjenesten skal delta på. 
b) Tydeliggjøre ansvar og roller i saker der flere aktører skal samarbeide. 
c) Informere om barneverntjenesten til sentrale samarbeidsaktører, som for eksempel barnehager.  
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 Høringsuttale 
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 Verifisering  
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 Revisjonskriterier 

Internkontroll  

I barnevernloven § 2-1 presiseres det at kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven § 25-1. 

I henhold til kommuneloven § 25-1 andre ledd skal internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette innebærer at både innholdet i og omfanget av 

internkontrollen må tilpasses risikoen på barnevernområdet.81   

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter blir planlagt, utført, 

kontrollert og korrigert. I Bufdirs saksbehandlingsrundskriv fremgår det at barnevernlovens regler som både 

dreier seg om innhold i tjenesten og krav til styring og ledelse må sees i sammenheng med kravene til 

internkontroll. Blant annet skal det være kjent hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, herunder 

hvem som er barneverntjenestens leder og dennes stedfortreder.82 

I henhold til barnevernloven § 1-4 skal tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige. Dette 

innebærer blant annet ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av barneverntjenesten, må ha 

tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige kvalifikasjoner til å utføre de oppgavene de blir tildelt.83  

Frem til 01.01.2021 var internkontroll i barnevernet regulert av forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgave etter lov om barneverntjenester der det stilles følgende krav til kommunen:   

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 overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

Kravet til dokumentasjon følger av barnevernlovens forsvarlighetskrav, jf. barnevernloven § 1-4. 

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til enhver tid skal dokumentere opplysninger 

og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak. 

 
81 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prop. 81 L (2019–2020). Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til 
ny kommunelov) 
82 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
83 Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cab55c241ccb413abaf61c33eebba795/no/pdfs/prp201920200081000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cab55c241ccb413abaf61c33eebba795/no/pdfs/prp201920200081000dddpdfs.pdf
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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En forsvarlig saksbehandling forutsetter at alle sentrale vurderinger som gjøres i en barnevernssak må 

dokumenteres.84 Dokumentasjonsplikten følger også av plikten til internkontroll.  

Rammeverk for internkontroll etter COSO-modellen  

Det finnes flere rammeverk for hvordan man kan utarbeide et overordnet internkontrollsystem. Et av de mest 

brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen. Hovedelementene i COSO-modellen består av 

elementer som er felles for flere ulike rammeverk for internkontroll, og sentrale elementer er:  

• Styrings- og kontrollmiljø: Kontrollmiljøet er grunnmuren i internkontrollsystemet, og består av 

medarbeidernes holdninger, etiske verdier og kompetanse. Kontrollmiljøet blir påvirket av hvordan 

virksomheten er organisert, hvilken ledelsesfilosofi som gjelder og hvordan lederskapet blir praktisert.  

• Risikokartlegging og -vurdering: Risikovurderinger skal sikre at de arbeidsprosessene som har høyest 

sannsynlighet for, og konsekvens av, svikt, feil eller mangler blir identifisert. Det er et mål at ledelsen 

skal ta hensyn til risikovurderingene i utformingen av internkontrollen, ved at man fokuserer og 

avgrenser internkontrollen til de arbeidsprosessene som har høyest risiko. 

• Kontrollaktiviteter: Kontrollaktivitetene er de tiltakene som blir iverksatt for å sikre etterlevelse av 

regelverk, retningslinjer og krav til tjenesteutførelse, for å håndtere risiko avdekket i risikovurderingen, 

og for å bidra til at system og rutiner fungerer som forutsatt. 

• Kommunikasjon og informasjon: For å oppnå god internkontroll er det ifølge COSO-modellen også viktig 

med effektiv og tidsriktig informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

Dette er nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre det ansvaret vedkommende er tildelt. 

• Ledelsens oppfølging: For å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er nødvendige for å 

oppnå god internkontroll, er også ledelsens oppfølging viktig. Resultater skal følges opp for å avdekke 

om de er i samsvar med virksomhetens strategier og planer. 

Mottak av meldinger til barneverntjenesten  

I barnevernloven stilles det krav til at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal gjennomgå 

innkomne meldinger og vurdere om meldingene skal følges opp med videre undersøkelser (barnevernloven § 4-2). 

Dersom barneverntjenesten henlegger meldinger uten undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig. Begrunnelsen 

skal inneholde faglige vurderinger. Henleggelsen av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke å begrunnes. 

Samtidig fremgår det av saksbehandlingsrundskrivet at barneverntjenesten bør dokumentere hvorfor meldingen 

anses som åpenbart grunnløs.85 

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt meldingen til barneverntjenesten tilbakemelding (barnevernloven § 

6-7a). Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemeldinger kan unnlates 

i tilfeller der meldingen er åpenbar grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding.  

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig melder86 skal 

tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet en undersøkelsessak. Dersom der er åpnet 

undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlige meldere ny tilbakemelding om at undersøkelsen er 

gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal 

inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.  

 
84 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
85 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
86 Dette gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.  

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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Av saksbehandlingsrundskrivet til Bufdir fremgår det at dersom barneverntjenesten mottar en melding om et barn, 

og det allerede er igangsatt en undersøkelse av barnets omsorgssituasjon, skal henvendelsen registreres som en 

melding, jf. barnevernloven § 4-2. Hvis meldingen inneholder nye opplysninger, må barneverntjenesten vurdere å 

utvide grunnlaget for undersøkelsen. Dersom barneverntjenesten mottar bekymringsmelding i en aktiv tiltakssak, 

vil dette som hovedregel kunne anses som opplysninger i pågående sak, men meldingen skal registreres som 

melding og det må vurderes om meldingens innhold gir grunnlag for å åpne ny undersøkelse. 

Dersom barneverntjenesten vurderer at det ikke er grunnlag for å starte en undersøkelse, skal barneverntjenesten 

dokumentere sine vurderinger. Hensynet til en forsvarlig saksbehandling tilsier at barneverntjenestens vurdering 

fremgår av sakens dokumenter. En beslutning om å gjennomføre en undersøkelse er ikke et enkeltvedtak som gir 

klageadgang.  

Det fremgår av Bufdirs saksbehandlingsrundskriv at det alltid skal opprettes en undersøkelse når en privat part 

selv ber om et tiltak fra barneverntjenesten, eksempelvis gjennom en søknad.87 

Undersøkelser  

I henhold til barnevernloven § 4-3 første ledd skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet dersom det er 

rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. Det fremgår av 

saksbehandlingsrundskrivet at det er tilstrekkelig for å starte en undersøkelse at barneverntjenesten har rimelig 

grunn til å anta at barnet, på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har behov for hjelpetiltak. Av 

hensyn til barnet er terskelen for å åpne undersøkelsessak lav.88  

Ifølge barnevernloven § 6-9 skal en undersøkelse gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige 

tilfeller kan fristen være seks måneder.89 

Fristen for gjennomføring av undersøkelser må sees i sammenheng med fristen for behandling av meldinger: 

«henlegges ikke meldingen, regnes utgangspunktet for fristen for gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 fra 

det tidspunkt meldingen er gjennomgått».90  

En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet et vedtak om tiltak eller saken er henlagt.  

Dokumentasjon 

Kravet til dokumentasjon følger av barnevernlovens forsvarlighetskrav, jf. barnevernloven § 1-4. 

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til enhver tid skal dokumentere opplysninger 

og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak. En 

forsvarlig saksbehandling forutsetter at alle sentrale vurderinger som gjøres i en barnevernssak må dokumenteres. 

Dokumentasjonsplikten følger også av plikten til internkontroll.91   

I saksbehandlingsrundskrivet til Bufdir blir det anbefalt at det utarbeides en plan for hver undersøkelse som 

gjennomgås med familien. Planen skal sikre fremdrift med tanke på frister og kommunikasjon med familien og 

barnet, samt barneverntjenestens plan for innhenting av informasjon. Planen for undersøkelsen kan endre seg 

underveis. Familien skal i så fall informeres om dette.92  

 
87 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
88 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
89 Dette vil være aktuelt dersom saken er spesielt vanskelig, og det av denne grunn er behov for særlig omfattende og tidkrevende 
undersøkelser for eksempel ved sakkyndige utredninger som ikke lar seg gjennomføre innen tre måneder. Særlig aktuelt vil dette være 
dersom familien unndrar seg kontakt med barneverntjenesten. Dersom en familie tar et lengre ferie-/utenlandsopphold i undersøkelsesfasen 
vil også dette etter en konkret vurdering kunne medføre at undersøkelsestiden kan utvides. Forhold knyttet til barneverntjenesten, som for 
eksempel stor saksmengde, ferieavvikling, sykdom med videre vil ikke kunne begrunne utvidet frist.  
Kilde: Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
90 Ofstad & Skaar, Barnevernloven [lov av 1992] med kommentarer, s. 298.  
91 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
92 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#95
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Barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, herunder barneverntjenestens vurderinger og konklusjon, skal 

dokumenteres i et enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig av konklusjonen etter undersøkelsen; både i de tilfellene 

der iverksettes tiltak, der saken legges vekk fordi barneverntjenesten mener at det ikke er behov for 

barneverntiltak, og der den legges vekk på bakgrunn av manglende samtykke. Forvaltningsloven § 25 første ledd 

gir regler om hva begrunnelsen skal inneholde.93 Barneverntjenesten skal formulere seg slik at partene forstår 

hvilke vurderinger og hensyn som ligger til grunn for vedtaket. Vedtaket må på en ryddig måte skille beskrivelser 

av faktum fra vurderingene til barneverntjenesten.94 

I Saksbehandlingsrundskrivet presiseres viktigheten av skillet mellom observasjoner og barnevernfaglige 

vurderinger i dokumentasjonen:  

Hvilke barnevernsfaglige vurderinger som ligger til grunn for barneverntjenestens beslutninger skal alltid dokumenteres. I 

den sammenheng skal det skilles mellom hvilke fakta som legges til grunn, og hvilke vurderinger som gjøres på bakgrunn 

av disse opplysningene. Observasjoner og andre opplysninger som innhentes i en undersøkelse bør beskrives på en mest 

mulig nøytral måte. Deretter, og i størst mulig grad atskilt fra faktabeskrivelsen, gjøres en faglig vurdering av hvilken 

betydning opplysningene har med hensyn til foreldrenes omsorgsevner og barnets situasjon. 

Dokumentering av saker er viktig for å sikre rettssikkerheten til foreldre og barn, og er en forutsetning for å sikre 

kommunens og fylkeskommunens kontroll av barneverntjenesten: 

Rettssikkerheten for foreldre og barn svekkes når saksmappen ikke inneholder en skriftlig dokumentasjon av hva som er 

gjort, hvilken informasjon som er innhentet og hvilke vurderinger som er gjort. Nye saksbehandlere går glipp av viktig 

informasjon som det ellers ville kunne bygge videre på som grunnlag for å gi treffsikker hjelp. Dokumentasjon bidrar til at 

partene kan ivareta sine rettigheter og fremme sine synspunkter i saken, for eksempel ved å klage på barneverntjenestens 

saksbehandling til fylkesmannen eller ved behandling av en sak om tvang i fylkesnemnda. Kravene til dokumentasjon bidrar 

til å styrke rettsikkerheten for barn og foreldre. Dokumentasjon er også nødvendig for kommunens og fylkesmannens 

kontroll med barneverntjenesten. Manglende skriftlighet i barnevernssakene utgjør et brudd på god forvaltningsskikk og 

alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling.95 

Kapasitet 

Krav til kapasitet fremgår av barnevernloven § 9-1: Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er 

nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

Ifølge § 1-4 i barnevernloven skal tjenester og tiltak etter barnevernloven være forsvarlige. I forarbeidene til denne 

paragrafen blir det presisert at barneverntjenesten til enhver tid må ha en bemanning som er tilstrekkelig for å 

ivareta de oppgavene kommunen er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte.96 

Hjelpetiltak  

Ifølge barnevernloven § 4-4 skal barneverntjenesten, 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. Barneverntjenesten 

skal medvirke til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 

Hjelpetiltak skal ha som formål å medvirke til positiv endring hos barnet eller i familien.  

Barnevernloven har ikke satt en tidsfrist for når et vedtak om hjelpetiltak må være iverksatt. I 

saksbehandlingsrundskrivet blir det vist til at barneverntjenesten som et utgangspunkt må kunne iverksette det 

vedtatte tiltaket ganske raskt etter vedtakstidspunktet. Det vil ikke alltid vil være mulig for barneverntjenesten å 

tilby det konkrete tiltaket umiddelbart etter vedtakstidspunktet. Det er imidlertid en forventning om at 

barneverntjenesten arbeider aktivt for å skaffe tiltaket innen rimelig tid eller eventuelt vurdere om barnets behov 

krever at det må settes i gang andre midlertidige eller andre tilgjengelige tiltak. Det presiseres at for at 

 
93 Bufdir (2017). 2018-01-08. 58669-1/2017. Tolkningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven § 4-3. 
94 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
95 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
96 Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven.  
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barneverntjenestens saksbehandling skal være forsvarlig, må det være barnets behov for hjelp og alvoret i barnets 

situasjon som avgjør hvor raskt tiltak må bli tilbudt. 

Av barnevernloven § 6-1 fremgår det at forvaltningsloven gjelder innenfor barnevernsområdet, og at avgjørelser 

som gjelder tjenester etter barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak. I kapittel 5 i forvaltningsloven fremgår 

det at enkeltvedtak skal grunngis (§ 24). I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, og de faktiske 

forhold som underbygger vedtaket (§ 25). I orienteringen om vedtaket til den det gjelder skal det også opplyses 

om klagetilgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage (§ 27).  

Videre blir det i saksbehandlingsrundskrivet vist til at:  

Begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Vedtaket må på en ryddig måte skille beskrivelser av 

faktum fra vurderingene til barneverntjenesten. Fremstillingen av faktum må vise at lovens vilkår for å treffe vedtak 

foreligger, og hvilke forhold som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene. Dersom barnet er part, skal det ved 

utformingen av vedtaket tas hensyn til barnets alder og mulighet til å forstå vedtaket. 

Tiltaksplan 

Det er et lovfestet krav at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når vedtatte hjelpetiltak 

blir vedtatt (barnevernloven § 4-5). Tiltaksplanen er et viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet. Ifølge Bufdirs 

saksbehandlingsrundskriv skal tiltaksplanen inneholde beskrivelse av barnets situasjon, mål for plassering utenfor 

hjemmet, varighet på plasseringen, plasseringssted samt samarbeid og kontakt med familie. Videre skal planen 

beskrive delmål og tiltak inkludert samarbeid med andre instanser og sikre evaluering av tiltakene 

 retningslinjer fra departementet. Barnet og foreldrene skal gis mulighet til å medvirke under utarbeidelsen av 

tiltaksplanen.97 

I Barne- og likestillingsdepartementets veileder for tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten, fremgår 

det at tiltaksplaner er viktige virkemidler for å sikre foreldre og barn god informasjon om hvordan barnevernet 

forstår og vurderer «saken» deres, og er et vesentlig element i forhold til klientenes rettsikkerhet. Tiltaksplaner er 

også viktige virkemidler i barneverntjenestens saksbehandling, og gir et viktig grunnlag både for videre utvikling 

av barneverntjenesten og for tjenestens internkontroll. Det presiseres at den reelle nytten av tiltaksplanen 

avhenger av at utarbeiding og bruk av tiltaksplaner inngår som en naturlig del i det daglige barnevernarbeidet, 

ikke minst i samhandlingen med dem planen angår.98 

Evaluering av hjelpetiltakene 

I henhold til barnevernloven § 4-5 skal barneverntjenesten følge nøye med på 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. 

I Bufdirs saksbehandlingsrundskriv presiseres det at det er viktig at barneverntjenesten følger opp og evaluerer 

tiltaket fortløpende for at hjelpetiltaket skal ha ønsket effekt. Evalueringen skal dokumenteres, og tiltakets effekt 

skal være styrende for om tiltaket videreføres eller om det er andre tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Videre er 

det presisert at en evaluering hvert kvartal i de fleste saker bør være et minimum. Hyppigheten må etter en 

konkret vurdering kunne avvike fra dette der det er snakk om langvarige, forebyggende tiltak hvor det kan være 

vanskelig å måle raske endringer, eller det gjelder tiltak ovenfor de eldste ungdommene. 

 
97 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
98 Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder, s. 12.  
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I forarbeidene til barnevernloven blir det presisert at et siktemål med systematiske og dokumenterbare 

evalueringer er å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi en viderefører, eller prøver ut, stadig nye 

hjelpetiltak som ikke i tilstrekkelig grad bedrer barnets situasjon.99 

I saksbehandlingsrundskrivet fremgår det at det er vesentlig at barnet og foreldrene gis mulighet til å medvirke i 

utarbeidelsen av tiltaksplaner, og også tar del i evalueringen av hjelpetiltaket og det videre arbeidet med 

tiltaksplanen. 

Kapasitet 

Krav til kapasitet fremgår av barnevernloven § 9-1: Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er 

nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

Ifølge § 1-4 i barnevernloven skal tjenester og tiltak etter barnevernloven være forsvarlige. I forarbeidene til denne 

paragrafen blir det presisert at barneverntjenesten til enhver tid må ha en bemanning som er tilstrekkelig for å 

ivareta de oppgavene kommunen er pålagt etter barnevernloven på en forsvarlig måte.100 

Oppfølging av barn i fosterhjem  

Dersom det er alvorlige mangler ved omsorgen som et barn får, kan barneverntjenesten overta omsorgen for et 

barn, jf. barnevernloven § 4-12. Et slikt vedtak kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet 

befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom kan det skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved 

hjelpetiltak. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal treffes av fylkesnemnda.  

Valg av fosterhjem  

Dersom det er blir vedtatt å benytte fosterhjem skal barneverntjenesten alltid vurdere om det er noen i barnets 

familie eller nære nettverk som kan velges for fosterhjem (jf. § 4-22 i barnevernloven).   

I samsvar med forskrift om fosterhjem § 5 skal barneverntjenesten i fosterhjemskommunen ha ansvaret for å 

godkjenne fosterhjem. Fosterhjemmet kan bare godkjennes dersom barneverntjenesten har undersøkt 

fosterhjemmet og funnet at fosterforeldre oppfyller de generelle kravene til fosterforeldre (jf. § 3) og er til det 

aktuelle barnets beste (jf. § 4).  

Barneverntjenesten skal innhente opplysninger om fosterfamiliens helsetilstand og har ansvaret for at 

fosterforeldre legger frem politiattest og for å vurdere om andre som bor i fosterhjem skal legge frem politiattest, 

jf. barnevernloven § 6-10.  

Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barneverntjenestens 

og fosterforeldres plikter (jf. forskrift om fosterhjem § 6). Barneverntjenesten og fosterforeldrene skal gjennomgå 

avtalen minimum en gang i året og foreta eventuelle endringer.  

Omsorgsplan  

Barneverntjenesten har ifølge barnevernloven § 4-16 et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet 

etter omsorgsovertakelsen, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten 

skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet.  

Ifølge § 4-15 i barnevernloven skal barneverntjenesten ved omsorgsovertakelsen vedta en plan for barnets 

omsorgssituasjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 

fremtidige omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den faller bort.  

Av Bufdirs fagsider fremgår det at den foreløpige omsorgsplanen er en midlertidig plan for barnets fremtidige 

omsorgssituasjon. Den endelige omsorgsplanen skal avløse den foreløpige omsorgsplanen og ha et langsiktig 

 
99 Ot.prp.nr.69 (2008-2009). Om lov om endringer i barnevernloven.  
100 Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven.  
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perspektiv. Omsorgsplanen skal formidle barneverntjenestens plan for barnets fremtid når det gjelder hvor barnet 

skal bo og vokse opp, og når det gjelder barnets relasjon og kontakt med sin familie. I tillegg skal omsorgsplanen 

tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges opp.101,102 

Formålet med omsorgsplaner er å øke forutsigbarheten, gi retning og kontinuitet i arbeidet med plasseringen og 

bidra til å understøtte dialog og tydelighet mellom de involverte. Planen er ment å fjerne noe av den usikkerhet 

som preger en del fosterhjemsforhold. Planen må derfor i første rekke redegjøre for tidsperspektivene for 

omsorgsovertakelser og plasseringer; det vil blant annet si om det tas sikte på en langvarig plassering eller om 

barnet skal tilbakeføres foreldrene.103 Barn skal gis mulighet til medvirkning i alle barnevernssaker, og skal som 

hovedregel involveres i arbeidet med omsorgsplanen. Også foreldrene bør involveres i arbeidet med 

omsorgsplanen, slik at deres innspill og synspunkter blir tatt hensyn til.104 

Omsorgsplanen skal ikke endres med mindre forutsetningene for planen har falt bort. Endrer barnets situasjon 

seg, må omsorgsplanen evalueres og oppdateres.105 

Hvis det er behov for hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten i omsorgskommunen lage en tiltaksplan for 

barnet. Tiltaksplanen er en tidsavgrenset plan for de hjelpetiltakene barnet og fosterfamilien trenger. 

Barneverntjenesten skal evaluere tiltaksplanen regelmessig, og planen skal endres hvis barnets behov endrer seg. 

Både tiltaksplanen og foreløpig omsorgsplan bør lages før omsorgsovertakelsen blir igangsatt og barnet flytter inn 

i fosterhjemmet.106 

I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal 

opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal 

barneverntjenesten utarbeide en plan for fremtidige tiltak. 

Oppfølging  

Ifølge § 7 i forskrift om fosterhjem skal barneverntjenesten i omsorgskommunen følge opp og føre kontroll med 

hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Barneverntjenestene skal besøke fosterhjemmet så ofte det er 

nødvending, men minimum fire ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet 

som gode kan barneverntjenesten vedta at tallet besøk skal reduseres til minimum to ganger i året for barn som 

har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn to år. 

Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det 

enkelte barn så lenge plasseringen varer. 

I en rapport fra Helsetilsynet107 understrekes viktigheten av faglig vurderinger og dokumentasjon i forbindelse 

med oppfølgingsbesøk i fosterhjem: 

De faglige vurderingene fra ansatte i barnevernet danner grunnlaget for videre beslutninger om barnets fremtidige 

livssituasjon. Dokumentasjon av vurderinger og av nødvendig og relevant informasjon for øvrig er et vesentlig element i 

forsvarlig barneverntjeneste. Dette gjelder både barnevernets og fylkesnemndas grunnlag for å fatte riktige beslutninger 

om barnets fremtid og barnets behov for innsyn i egen sak. 

Tilsyn  

Ifølge forskrift om fosterhjem § 8 skal det gå klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken 

instans i kommunen som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn fra 

 
101 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
102 Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 
103 Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 
104 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
105 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
106 Bufdir. Tiltaksplan og omsorgsplan. Oppdatert 15. juni 2017. 
107 Helsetilsynet. «Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid 
med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Dato: mars 2015.   
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plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Det skal føres tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i 

fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. 

Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for at 

det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskommunen å melde fra til 

barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet.  

Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven over tid og som er 

tilstrekkelig uavhengig av barneverntjenesten og fosterforeldrene, samt sørge for at det blir gitt tilstrekkelig 

opplæring og veiledning. I Bufdirs veileder for tilsyn med barn i fosterhjem108, fremgår det at kommunens 

opplæring og veiledning må sikre at tilsynspersonene kan utføre oppgaven på en faglig forsvarlig og god måte. 

Opplæringen må gi kunnskap og kompetanse slik at tilsynspersonene kan forstå og samhandle med fosterbarna 

på en god og hensiktsmessig måte og lære hvordan de skal skrive gode tilsynsrapporter.109 

Videre fremgår det av forskrift om fosterhjem § 8 at fosterhjemskommunen ved barneverntjenestens 

godkjennelse av fosterhjemmet skal orientere både barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar for tilsynet 

og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle 

problem i fosterhjemmet eller i forholdet til barneverntjenesten.  

Ifølge forskrift om fosterhjem § 9 skal fosterhjemskommunen føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men 

minimum fire ganger i året (kan reduseres til to ganger for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i 

fosterhjemmet i mer enn to år, dersom fosterhjemskommunen vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode 

og barnet samtykker. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes). Den som 

fører tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er tilstede. 

Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Det skal gå frem hvilke forhold vurderingene av 

barnets situasjon bygger på. Det skal videre gå frem om det har vært samtaler med barnet, hvordan barnet er gitt 

mulighet til å uttrykke sine synspunkt, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes ytterligere informasjon. 

Rapporten skal umiddelbart sendes til fosterhjemskommunen.  

Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med 

tilsynet må anses ivaretatt. Endelig rapport som er godkjent av fosterhjemskommunen skal umiddelbart 

videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i kopi til barneverntjenesten i 

fosterhjemskommunen. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge 

for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal ved etterfølgende tilsyn 

kontrollere at forholdene er fulgt opp. 

Barns medvirkning i egen sak   

Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn. Dette innebærer at barnet skal informeres 

og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets synspunkter skal alltid tas med 

i vurderingen og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Retten til å uttale seg i egne saker er en 

sentral rettighet i FNs barnekonvensjon.110 

Av forvaltningsloven § 17 går det frem at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i 

stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med 

deres alder og modenhet. 

 
108 Bufdir. Tilsyn med barn i fosterhjem  
109 Bufdir. Tilsyn med barn i fosterhjem. 
110 Bufdir (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Sist endret 17. desember 2019.   
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Barns rett til medvirkning fremgår både av barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I 

barnevernloven går det frem:  

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter 

denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet 

skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.  

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at barns medvirkning er en prosess som må utøves 

under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet. 

Barnet skal ikke utsettes for press til å medvirke. 

Av forarbeidene til endringer i barnevernloven, fremgår det at retten til medvirkning og innflytelse gjelder i hele 

beslutningsprosessen og for alle forhold som vedrører barnet, ikke bare når det tas rettslige eller administrative 

avgjørelser. Barnet vil eksempelvis ha rett til å medvirke ved valg av fosterhjem eller institusjon, ved vurdering av 

samvær, utarbeidelse av tiltaksplaner og ved bruk av tvang på institusjon. Plikten omfatter alle instanser som har 

oppgaver etter barnevernloven.111  

Krav til barns medvirkning i vedtak om hjelpetiltak ble skjerpet i juni 2018. I § 6-3a blir det presisert at «Det skal 

fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste 

er vurdert skal også fremgå av vedtaket.» I saksbehandlingsrundskrivet blir det også vist til at «Dersom vedtaket 

avviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette begrunnes. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 

barnets rett til medvirkning i barnevernloven § 1-6.» 

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 9 går det frem at barn som barnevernet har overtatt omsorg for kan 

gis anledning til å ha med seg person barnet har særlig tillit til å kontakt med barnevernet. I § 12 i samme forskrift 

blir barneverntjenestens oppgaver når det gjelder tillitsperson presisert: 

Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en tillitsperson. Barneverntjenesten 

skal legge barnets ønske om valg av tillitsperson til grunn med mindre denne personen ikke er egnet, jf. § 10. 

Barneverntjenesten skal samarbeide med tillitspersonen og legge til rette for at tillitspersonen skal kunne utøve rollen sin. 

Barneverntjenesten skal dokumentere: 

- om barnet er informert om mulighetene til å ha med seg en tillitsperson og,  

- om barnet ønsker å ha med seg en tillitsperson 
 

Barneverntjenestens samarbeid med andre aktører  

Barnevernloven § 3-2 slår fast at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 
offentlige organer. Videre i samme paragraf blir det slått fast at:  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som 

den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den 

kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

 

Av forarbeidene til barnevernloven fremgår det at samarbeid er en forutsetning for å imøtekomme barnevernets 

ansvar for å ivareta barns interesser, slik barneverntjenesten er pålagt etter sitt formål (jf. barnevernloven § 1-

1).112 

I forarbeidene fremgår det at samarbeidsformen må vurderes i forhold til den enkelte samarbeidsoppgave for å 

sikre et effektivt samarbeid. Det fremgår også at barneverntjenesten skal opprette samarbeid i enkeltsaker i de 

 
111 Prop. 169 L (2016-2017): Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre), s. 141-142. 
112 Ot. Prp. nr.44 (1991-1992) 
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tilfeller der barnet har behov for bistand fra flere sektorer samtidig. Hvordan samarbeidet skal organiseres må 

vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig i den enkelte sak.113 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan har en opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-

4. I denne paragrafen blir det presisert at:  

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 

barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller 

annen alvorlig omsorgssvikt, 

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til 

undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får 

dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen 

form for utpreget normløs atferd, 

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. 

Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven, lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer og friskolelova plikter å gi 

opplysninger etter disse reglene.  

Tilbakemelding til melder  

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt meldingen til barneverntjenesten tilbakemelding (barnevernloven § 

6-7a). Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemeldinger kan unnlates 

i tilfeller der meldingen er åpenbar grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding.  

Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig melder114 

skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet en undersøkelsessak. Dersom der er åpnet 

undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlige meldere ny tilbakemelding om at undersøkelsen er 

gjennomført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og skal 

inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.  

Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at den offentlige melder får 

kjennskap til av hensyn til videre oppfølging av barnet, kan barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om 

tiltakene. 

Videre er det utarbeidet en rekke veiledere for offentlige aktører som tydeliggjør ansattes opplysningsplikt ovenfor 

barneverntjenestene. Blant annet har Bufdir har utarbeidet en veileder for samarbeid mellom skole og 

barnevern115 og Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veileder til barnets beste – samarbeid 

mellom barnehagen og barneverntjenesten.116 

 

 

 

 
113 Ot. Prp. 44 (1991-1992) 
114 Dette gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.  
115 Bufdir. Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Tilgjengelig fra: https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/  
116 Barne- og likestillingsdepartementet. Barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten. Sist endret: 05.08.2015 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19970619z2D62
https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/
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