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0. SAMMENDRAG
KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn gjennomført en
forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i kommunen. Denne rapporten gir en
oppsummering av fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten i perioden 20112015, samt en oppfølging av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten om
barneverntjenesten fra 2010. Hensikten er å undersøke hvorvidt barneverntjenesten
har nådd målet om bedre kvalitet på tjenesten. I prosjektet vurderes også hvorvidt
barneverntjenesten ivaretar forebyggende arbeid og samarbeid med andre deler av
forvaltningen i tråd med lovkrav, nasjonale føringer og eget planverk.
Rapporten bygger på opplysninger fra dokumenter, intervju og spørreundersøkelse
blant barneverntjenestens samarbeidspartnere.
Når det gjelder målsettingen om bedre kvalitet i barneverntjenesten viser revisors
gjennomgang at fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn med barneverntjenesten ved å
konkludere med at samtlige områder hvor det er gjennomført tilsyn har opplevd en
markant forbedring siden 2011.
Revisors gjennomgang viser også at innholdet i anbefalingene fra
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010 i stor grad er fulgt opp, men at det fortsatt
finnes rom for forbedring knyttet til fristoverskridelser, samt tidspunktet for
ferdigstillelse av barneverntjenestens virksomhetsplan.
Når det gjelder forebyggende arbeid og samarbeid med andre deler av forvaltningen
som jobber med barn, unge og familier, viser revisors gjennomgang at
barneverntjenesten er aktivt inne i ulike prosjekter og team som jobber tverrfaglig
med forebygging. Spørreundersøkelsen avdekker at barnverntjenesten har relativt
høy tillit blant samarbeidspartnerne, men at det foreligger et forbedringspotensial
knyttet til åpenhet og synlighet.
Barneverntjenesten i Vefsn har enkelte målsettinger knyttet til forebyggende arbeid i
sitt planverk og sin virksomhetsplan. Kommunen bør imidlertid i større grad sette
mål i overordnet planverk for det forebyggende arbeidet.
Revisors gjennomgang viser at utarbeidelsen av tiltaksplaner og evalueringen av
disse ikke er i henhold til målsettingene i barneverntjenestens virksomhetsplan.
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På bakgrunn av gjennomgangen har revisor følgende anbefalinger:


Barneverntjenestens virksomhetsplan bør foreligge i revidert form før ny
målperiode starter. Målperioden bør være definert i virksomhetsplanen.



Vefsn kommune bør i større grad sette mål for samarbeidet mellom
barneverntjenesten og øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og
familier, og forankre målsettingene i kommunens planverk.



Barneverntjenesten i Vefsn bør i større grad informere sine
samarbeidspartnere om sin virksomhet, og skape dialog omkring rammene
for samarbeid og det forebyggende arbeid i kommunen.



Barneverntjenesten i Vefsn bør sikre at alle barn med tiltak har tiltaksplan, og
at tiltaksplanene følges opp i henhold til målsettingene i virksomhetsplanen.
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1. INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Kontrollutvalgets ønske om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av
barneverntjenesten i Vefsn henger sammen med tidligere undersøkelser av tjenesten.
Både en undersøkelse fra Høgskolen i Harstad i 20102, og en
forvaltningsrevisjonsrapport fra 2010, viser at Vefsn kommune har hatt betydelige
fristoverskridelser hva gjelder barnevernlovens § 6-9. I forvaltningsrevisjonsrapporten slås det også fast at selv om barneverntjenesten har en
dokumentert internkontroll, ble den ikke etterlevd i praksis. På bakgrunn av funnene
i rapporten, kom revisor med tre anbefalinger til kommunen knyttet til
barneverntjenestens virksomhetsplan, den interne kontrollen og fristoverskridelser i
saksbehandlingen.

1.2

Bestilling

Kontrollutvalget i Vefsn kommune vedtok i møte den 11.2.2015 (sak 008/15) å
bestille et prosjekt om barneverntjenesten i Vefsn.
I brev fra Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat av 13.02.15 er det formulert
følgende bestilling:
«Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen barnevern med
følgende hovedproblemstilling: «Er mål om bedre kvalitet på tjenesten nådd i
barneverntjenesten?». (…) Oppfølging av rådmannens effektuering av
anbefalingene A, B og C – jfr. KU-sak 007/15 - tas inn som egen del i ny
forvaltningsrevisjon innen barnevern.»
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for prosjektet i møte den 26.3.2015 (sak
017/15). I tillegg til å se på om målsettingen om bedre kvalitet i barneverntjenesten
er nådd, ønsket kontrollutvalget å undersøke barneverntjenestenes forebyggende
arbeid og samarbeid med andre deler av forvaltningen.
I kontrollutvalgets møte den 17.9.2015 (sak 036/15) ble prosjektplanen revidert som
følge av Fylkesmannens oppfølgingsarbeid overfor barneverntjenesten i Vefsn. I
perioden siden forrige forvaltningsrevisjon har Fylkesmannen i Nordland fulgt
barneverntjenesten tett. Fra 2011 til 2015 har fylkesmannen hatt en tilsynsmessig
oppfølging av tjenesten når det gjelder brudd på sentrale lovkrav på
barnevernområdet. Revisor vil derfor ikke foreta egne undersøkelser når det gjelder
barneverntjenestens saksbehandling og intern kontroll, men gi en oppsummering av
fylkesmannens arbeid med kommunen på dette området.

2

«En gjennomgang av saksbehandlingen av meldingssaker i Barnevernstjenesten i Vefsn kommune»
9.2.2010.
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I kontrollutvalgets møte den 3.12.2015 (sak 038/15) ble det gitt en status om arbeidet
fra revisjonens side, og bestillingen ble utvidet til å omfatte en kartlegging av rutiner
mv. for hvordan barneverntjenesten arbeider ved førstegangskontakt med
barn/familier.
Revisjonen ble i dette møtet også bedt om å avklare muligheten for å kunne kontakte
de berørte i barnevernssaker (brukerundersøkelse, intervju eller lignende).
Spørsmålet knyttet til brukerundersøkelse i barneverntjenesten er tatt opp i eget notat
til kontrollutvalget 9.2.2016, samt i brev av 17.3.2016, og er ikke en del av denne
forvaltningsrevisjonen.

1.3

Problemstillinger

Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling, er følgende problemstillinger
besvart i prosjektet:
1. Har barneverntjenesten nådd målet om bedre kvalitet på tjenesten etter
2010?
Her ser vi på:
a. Barnverntjenestens organisering, ressurstilgang og rapportering til
kommunestyret.
b. Barneverntjenestens rutiner og praksis ved første gangs kontakt med
barn/familier.
c. Fylkesmannens arbeid med barneverntjenesten når det gjelder saksbehandling
og intern kontroll.
d. Oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010

2. Ivaretar barneverntjenesten forebyggende arbeid og samarbeid med
andre deler av forvaltningen i tråd med lovkrav, nasjonale føringer og
eget planverk?

1.4

Revisjonskriterier

For problemstilling 1 punkt d vurderer revisor dagens situasjon i barneverntjenesten
opp mot de gitte anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010.
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp
mot. I dette prosjektet er kriteriene til problemstilling 2 hentet fra:
 Barnevernloven
 Rundskriv Q-16/2013 ”Forebyggende innsats for barn og unge”
 Kommunens virksomhetsplan
 NOU 2000:12: Barnevernet i Norge - Tilstandsvurderinger, nye perspektiver
og forslag til reformer.
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1.5

Metodisk tilnærming og gjennomføring

Prosjektet er gjennomført i perioden august 2015 til mars 2016.
Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentgjennomgang,
intervju, statistikk fra offentlige databaser og en elektronisk basert
spørreundersøkelse.
Intervju
Vi har gjennomført flere møter og samtaler med:
 Kommunalsjef omsorg i Vefsn kommune
 Enhetsleder barne- og ungdomstjenesten Vefsn kommune
Referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle
faktafeil og misforståelser. Intervjuene ble gjennomført etter en intervjuguide, og
informantene fikk på forhånd tilsendt stikkord for samtalen.
Opplysninger fra fylkesmannen i Nordland
Vi har hatt mye kontakt med fylkesmannen i Nordland gjennom telefonsamtaler, epost og utveksling av dokumenter. Fylkesmannen har hatt tilsynsmessig oppfølging
med barneverntjenesten i Vefsn kommune i perioden 2011-2015, og informasjonen
herfra er vurdert som direkte relevant for kontrollutvalgets bestilling. Av hensyn til
revidert enhet og prosjektets framdrift har vi valgt å nyttiggjøre oss denne
informasjonen.
Spørreundersøkelse
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant et bredt spekter av
barneverntjenestens samarbeidspartnere, herunder ansatte i barnehage, skole,
helsestasjon, PPT, NAV, BUP, politiet, konfliktrådet, familievernkontoret og
SMISO3. Blant skolene og barnehagene valgte vi å kontakte et utvalg enheter (2
skoler og 3 barnehager), og både ledere og øvrige ansatte i disse enhetene er spurt.
Undersøkelsen dreier seg om samarbeidspartnernes kjennskap til deres ansvar for å
melde bekymring til barnevernet og deres samarbeid med barneverntjenesten i Vefsn
kommune.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. januar til 18. februar 2016.
Undersøkelsen ble distribuert både som en nettbasert spørreundersøkelse (ved hjelp
av verktøyet QuestBack) samt på papir, da ikke alle respondentene hadde tilgang på
egen PC i arbeidstiden. I alt ble 164 personer kontaktet. Ansatte i skolene utgjorde 61
prosent av utvalget og de barnehageansatte utgjorde 9 prosent av utvalget. Den

3

Mulig utvalg ble gjennomgått i møte den 1.12.2015 med representanter fra Vefsn kommune.
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samlete svarprosenten er 59 prosent4. Innenfor skolene svarte 52 prosent og blant
barnehagene svarte 67 prosent av de som mottok undersøkelsen.
Dokumentgjennomgang
Referanselista viser hvilke skriftlige dokumenter vi har brukt som kilder. Den består
av følgende litteratur:
 Lover, forskrifter, rundskriv og rutinehåndbøker
 Forskningsrapporter
 Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner
 Dokumenter fra Vefsn kommune
Samlet vurdering av datagrunnlag og metode
Vi har fått tilgang til opplysninger fra fylkesmannens tilsyn som har foregått over år.
Denne informasjonen har vi benyttet til å belyse kontrollutvalgets bestilling. Dette er
bakgrunnen for at vi mener det har vært tilstrekkelig å intervjue kommunalsjef og
enhetsleder i kommunen. Disse opplysningene er sammenholdt med opplysninger fra
offentlig statistikk, dokumentgjennomgang og spørreundersøkelse blant
samarbeidspartnere. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i dette
prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.

2. MÅLET OM BEDRE KVALITET PÅ TJENESTEN
2.1

Organisering, ressurser og rapportering

2.1.1 Barneverntjenestens oppgaver
Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår5.
I vedlegg 1 er organiseringen av barneverntjenesten presentert nærmere, både i
kommunal og statlig sektor. I tillegg er det gitt en presentasjon av saksgangen og
forholdet mellom de ulike instansene. I dette kapitlet gis det en beskrivelse av
barneverntjenesten i Vefsn kommune, som vil danne et referansepunkt for de mer
spesifikke problemstillingene som blir drøftet nærmere i de påfølgende kapitlene.
2.1.2 Organisering
Vefsn kommune er organisert i tre tjenesteområder, der rådmannen har tre
kommunalsjefer i sin strategiske ledelse, for henholdsvis «samfunnsutvikling»,
«oppvekst» og «omsorg».

4

Det er sendt ut påminning til mottakerne av e-postundersøkelsen, og kontaktpersoner hos de
barnehagene som har mottatt spørreskjemaet er kontaktet på telefon.
5
Lov av 17.7.1992 om barneverntjenester (barnevernloven)
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Figur 1 Administrativ organisering i Vefsn kommune
Strategisk ledelse:

-
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Folkehelsekoordinator
Tjenestekontoret6

Kilde: http://www.vefsn.kommune.no/kommunen-ny.5579849-228298.html

Kommunene er gitt frihet til å forankre barneverntjenesten organisasjonsmessig der
kommunen finner det mest tjenlig7. I delegasjonsreglementet til Vefsn kommune er
rådmannens oppgaver knyttet til barnevernloven fastsatt. Da sosialtjenesten ble en
del av NAV i 2007, ble barneverntjenesten organisert som egen enhet under
tjenesteområdet omsorg i Barne- og ungdomstjenesten.
I Virksomhetsplanen 2015-2016 for barneverntjenesten i Vefsn står det følgende:
«Enhetsleder er barneverntjenestens administrative leder. Barneverntjenesten består
av til sammen 16,5 årsverk fordelt på 1 merkantil, 2 fagkonsulenter/miljøterapeut,
0,5 fosterhjemskonsulent, 1 fagleder og 13 barnevernkuratorer fordelt på
undersøkelse- og tiltaksteam». Enhetsleder opplyser at pr oktober 2015 har
barneverntjenesten 17,5 stillinger (medberegnet enhetsleder), er fordelt på 28
personer i enheten. Stillingene er i hovedsak besatt av barnevernspedagoger og
sosionomer, men også andre yrkesgrupper er representert.

6

I en kommentar til organisasjonskartet sier kommunalsjefen at tjenestekontoret vil bli flyttet fra
miljøterapitjenesten til rådmannens fagstab med virkning fra februar 2016.
7
Jfr. omtale i Ot.prp. nr. 44, 1991-92, side 22.
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2.1.3 Ressurstilgang
Barnevern- og ungdomstjenesten hadde i 2015 en samlet økonomisk ramme på 34
millioner kroner (konto 380)8. Den økonomiske rammen ble økt med 4 millioner
kroner for 2015 og de påfølgende år fram til 2018. I henhold til økonomiplanen
2015-2018 (side 65-66) er bakgrunnen for økningen følgende:
Barnevernets driftsutgifter har økt de siste to årene og det har vært
nødvendig
å
tilføre
ressurser
gjennom
tilleggsbevilgninger.
Kostnadsøkningen skyldes bl.a. plassering av flere barn i fosterhjem og
institusjon, høyere egenandel for bruk av statlige tiltak, økte utgifter i
forbindelse med behandling av saker i Fylkesnemnda og av klagesaker i
Tingretten, økte utgifter til ivaretakelse av partens rettigheter i forbindelse
med omsorgsovertakelse og samvær og økte utgifter til tilsyn med barn i
fosterhjem”.
I tertialrapportene gjennom 2014, er bakgrunnen for behovet for økningen omtalt og
momentene kan sammenfattes slik:




Problemet for både Bufetat og barneverntjenesten er å rekruttere fosterhjem
for barn som trenger det. Det fører til at barn blir værende lenger i
beredskapshjem, før de får komme i fosterhjem. Rent økonomisk opplyses
det at det er dyrere å ha barna i beredskapshjem enn i fosterhjemsplassering.
Det at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem tvinger Bufetat til å kjøpe
tjenester fra private aktører som er mer kostbare enn de statlige og dette
medfører høyere egenandeler for kommunene.
Nordland fylke etablerte en felles erstatningsordning for omsorgssvikt og
overgrep mot barn. Ordningen innebærer en moralsk og økonomisk
kompensasjon for belastninger og overgrep enkelte barn har blitt påført
gjennom barnevernsplasseringer. Den dekker barnevernsplasseringer i
kommunene i Nordland i perioden frem til 1993, og gjelder ubegrenset
tilbake i tid. I 2013 måtte Vefsn kommune samlet betale ut kr. 3 275 000. For
2014 er det påløpt ytterligere kr. 825.000 + 300.000 som kommunen etter
vedtak må betale ut. Søknadsfristen for disse sakene gikk ut i oktober 2013,
så det er sannsynlig at det ikke blir flere slike erstatningssaker.

I tabellen nedenfor har vi hentet enkelte nøkkeltall fra KOSTRA9 for 2014, og vi har
valgt å sammenligne Vefsn med Fauske kommune, da de er i samme KOSTRAgruppe (12)10, i tillegg til Rana kommune.
8

Opplysninger hentet ut av Vefsn kommune regnskapssystem (Agresso) den 8.1.2016.
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om f.eks. barnevern, pleie- og
omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med
hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet (www.ssb.no)
10
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-statrapportering/_attachment/231152?_ts=14df62334e0 . Gruppe 12 er «mellomstore kommuner med
middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter»
9
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Tabell 1. Utvalgte nøkkeltall – barnevern for Vefsn, Fauske, KOSTRA-gruppe 12,
Rana (KOSTRA-gruppe 13), Nordland fylke og landet uten Oslo
2014
Landet u/ Oslo Vefsn
Netto driftsutgifter
per innbygger 0-17
år,
barneverntjenesten

7 986

10 997

Fauske

9 261

Rana

Nordland

9 209

9 552

KOSTRAgruppe 12

9 127

Barn med melding
ift. antall innbyggere
0-17 år

4,1

5,3

5,5

4,1

:

:

Barn med
undersøkelse ift.
antall innbyggere 017 år

4,3

4,4

5,8

4,6

:

:

Andel barn med
barneverntiltak ift.
innbyggere 0-17 år

4,8

6,3

5,4

5,3

:

:

47 714

46 437

:

:

109 657 111 362

:

:

Brutto driftsutgifter
per barn (funksjon
244)

43 895

48 966

Brutto driftsutgifter
til tiltak (funksjon
251, 252) per barn
med tiltak

141 657

120 888

Kilde: https://www.ssb.no/statistikkbanken

Av tabell 1 går det fram at Vefsn kommune ligger noe over i ressursbruk knyttet til
barneverntjenesten sammenliknet med kommunene Fauske og Rana og landet
utenom Oslo. Videre framgår det at Vefsn har en noe større andel barn med melding
i forhold til antall innbyggere 0-17 år sammenliknet med Rana og landet utenom
Oslo, og en noe større andel barn med barneverntiltak sammenliknet med
kommunene Fauske og Rana og landet utenom Oslo.
I kommentar til budsjettet for barnevern- og ungdomstjenesten for 2016, skriver
rådmannen følgende: «Det er ingen slingringsmonn i budsjettet slik at uforutsette
kostnader til fosterhjem- og institusjonsplassering, oppfølging, saksbehandling i
fylkesnemnd og tingrett etc. vil føre til umiddelbar overskridelse av budsjett». (side
96).
2.1.4 Rapportering til kommunestyret
Under kommunestyret og formannskapet har Vefsn kommune flere fagutvalg,
herunder omsorgsutvalget. Utvalget tar seg av alle faglige spørsmål innen
tjenestelovgivningen omsorg, helse, sosialtjenester, samt pleie og omsorg. Videre
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behandler utvalget klager i helse- og sosialsaker og fremmer innstillinger til
kommunestyret.
Enhetsleder for barneverntjenesten i Vefsn orienterer på forespørsel til
omsorgsutvalget. Orienteringene skjer muntlig. Tidligere i perioden, hvor det var
mange fristbrudd og det ble utført tilsyn av Fylkesmannen, ble det orientert 4 ganger
i året til omsorgsutvalget. Enhetsleder for barneverntjenesten har også gitt
orienteringer direkte til kommunestyret, siste gang om barneverntjenestens arbeid og
status, i februar 2015.
Kommunalsjefen opplyser at de muntlige orienteringene fra administrasjonen til
omsorgsutvalget skal videreformidles til kommunestyret. Referatene fra
omsorgsutvalget går alltid til kommunestyret.

2.2

Barneverntjenestens rutiner og praksis ved første gangs
kontakt med barn/familier.

Barneverntjenesten har følgende rutiner/instrukser/sjekklister ved førstegangs
kontakt med barn/familier:
 Lov om barneverntjenester med forarbeid og kommentarer § 4-2 meldinger til
barneverntjenesten og § 4-3 Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta
undersøkelser
 Innkalling til samtale i forbindelse med beslutning om iverksetting av
undersøkelse på grunnlag av melding
 Informasjon om partenes rettigheter
 Undersøkelsesplan
 Samtykkeerklæring til innhenting av informasjon
Enhetsleder uttaler i forbindelse med rutiner for førstegangsmøte med barn/familier
at utgangspunktet er at partene skal møtes med respekt og verdighet. I første møte vil
det blant annet bli gitt en oversikt over partsrettigheter og forelagt forslag til
undersøkelsesplan (som er fleksibel). Ifølge enhetsleder har de ikke ansett det
nødvendig å ta inn alle lovbestemmelser vedrørende dette i en egen
rutinebeskrivelse.
Enhetsleder ga uttrykk for at det ovennevnte er utgangspunktet for den første
kontakten, men at dette vil variere med innholdet av den enkelte melding
barneverntjenesten mottar. Dersom meldingen omhandler for eksempel vold eller
seksuelle overgrep, handler det om sikringsarbeid i samarbeid med for eksempel
politi. Da vil kanskje første kontakt være med barnet, før foreldrene blir informert.
Det kan være barneverntjenesten som har denne samtalen, eller det kan være politiet
som har samtale med barnet og deretter foreldrene.
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Enhetsleder bekreftet at barneverntjenesten følger det lovverk og de instrukser/
rutiner/ sjekklister som er utarbeidet. Hun viste til at fylkesmannen også følger opp at
barneverntjenesten gjør dette, både ved tilsyn og ved klager i enkeltsaker.

2.3

Fylkesmannens arbeid med barneverntjenesten i perioden
2011-2015

Fylkesmannen i Nordland har fulgt barneverntjenesten i Vefsn tett siden 2011. I
henhold til lov om barneverntjenester § 2-3, 4. ledd jf. 2-3b, 2. ledd skal
fylkesmannen føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten.
2.3.1 Bakgrunn for fylkesmannens tilsynsmessige oppfølging
I brev av 7.7.2011 skriver fylkesmannen i Nordland følgende: «I perioden 20072009 hadde fylkesmannen i Nordland spesiell oppfølging av barneverntjenesten i
enkelte kommuner i Nordland, deriblant Vefsn. Bakgrunnen for denne oppfølgingen
har vært særlige utfordringer knyttet til overholdelse av frister for gjennomføring av
undersøkelser, jf. Lov om barneverntjenester § 6-9. Oppfølgingen den gangen
resulterte ikke i en tilstrekkelig bedring av overholdelse av fristene i Vefsn, og i juli
2009 valgte Fylkesmannen å ilegge kommunen mulkt for gjentatt og alvorlig
fristoverskridelse ved undersøkelse av bekymringsmeldinger».
Manglende kapasitet i barneverntjenesten ble opplyst som begrunnelse i 79 prosent i
sakene med fristbrudd. Det ble derfor bedt om «en redegjørelse fra kommunen i
forhold til hvordan kommunen i framtiden vil sikre at det er tilstrekkelige ressurser i
barnevernstjenesten til å ivareta de lovpålagte oppgavene, herunder overholdelse av
frister etter barnevernlovens § 6-9».
2.3.2 Behandlingstid for bekymringsmeldinger, undersøkelser og
fristoverskridelser
I barnevernloven § 4-2 går det fram at barneverntjenesten snarest, og senest innen én
uke, skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp
med undersøkelser etter barnevernloven § 4-3. Denne én-ukesfristen omtales som
«frist 1» i figuren under. «Frist 2» sikter til tremånedersfristen som framgår av
barnevernloven § 6-9: hvor undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres «… snarest
og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder».
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Figur 2. Andel fristoverskridelser, melding 1 og melding 2. 1. kvartal 2010 til 4. kvartal
2015
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Kilde: Basert på statistikk fra fylkesmannen i Nordland

Det er fristbruddene knyttet til «frist 2», som har vært grunnlaget for fylkesmannens
bekymring for barneverntjenesten i Vefsn, jfr. brev av 7.7.2011. I figuren under går
antall undersøkelser og antall undersøkelser med fristbrudd fram.
Figur 3. Antall gjennomførte undersøkelser og antall fristoverskridelser hvert kvartal i
perioden 2010-2015.
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Kilde: Basert på statistikk fra fylkesmannen i Nordland

Figur 3 viser kvartalsvis utvikling i 2013-2015. Her ser vi første at antall
undersøkelser har variert noe fra kvartal til kvartal. Antallet fristoverskridelser steg
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betydelig fra 4. kvartal 2010, mens fra 3 kvartal 2014 har antall fristoverskridelser
ligg på mellom 1 og 6 pr kvartal11.
2.3.3 Fra fylkesmannens tilsynsmessige oppfølging
I tillegg til å ha oppmerksomhet rettet mot overholdelse av frister (barnevernloven §
6-9), har fylkesmannen fulgt situasjonen knyttet til andre lovkrav i barnevernet,
herunder utarbeidelse av tiltaksplan, regelmessig evaluering av tiltaksplan og
kommunens tilsynsansvar overfor barn i fosterhjem. Oppfølgingen har skjedd
gjennom regelmessig rapportering og i møter. I den forbindelse har det kommet krav
om utarbeidelse av planer og iverksettelse av tiltak. Uten å gå i detalj på
henvendelsene, finner revisor det formålstjenlig å trekke fram enkelte
«nøkkeldokument» fra fylkesmannens kontakt med Vefsn kommune.


Av fylkesmannens brev av 9.12.2012
o Fylkesmannen konstaterer at barneverntjenesten på grunn av manglende
kapasitet ikke har overhold fristene for undersøkelser.
o Til tross for en tilsynelatende god internkontroll har ikke kommunen klart
å rette opp i fristbruddene.
o Kommunen bes om å utarbeide en plan over tiltak for å kunne overholde
fristene.



Av fylkesmannens brev av 7.2.2013
o Utarbeidet plan tas til etterretning av fylkesmannen.
o Halvårsrapporteringen viser at kommunen fortsatt har omfattende brudd
på undersøkelsesfrister.
o Fylkesmannen vil følge nøye med på kommunens målsetning om å innfri
myndighetskravene pr. 30.6.2013. I den forbindelse ber de å få tilsendt
nøkkeltallsrapporter månedlig.



Av fylkesmannens brev av 23.8.2013
o Det innkalles til møte med kommunen, og det varsles om at det vil bli
foretatt en gjennomgang av alle henlagte meldinger i 2013. Fylkesmannen
vil også ha framlagt dokumentasjon for gjennomførte oppfølgingsbesøk i
alle fosterhjem 1.7.2012-30.6.2013. Dette med bakgrunn i at kommunen
ikke har lyktes i sin målsetning om å overholde myndighetskravene pr.
30.6.2013.
o De innrapporterte resultater av barnevernområdet i Vefsn kommune
vurderes som ikke tilfredsstillende.



Av fylkesmannens brev av 30.10.2013
o Møtet den 3. og 4.10 oppsummeres, og fylkesmannen slår fast at det synes
å være er gode rutiner for gjennomgang og henleggelse av meldinger.

11

Opplysninger går fram av statistikk fra fylkesmannen i Nordland.
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o Angående oppfølging av fosterhjem, har kommunen et betydelig
forbedringspotensial. Internkontrollen har ikke fungert som forutsatt.
Kommunen gis frist for å utarbeide en plan innen medio desember 2014.


Av Vefsn kommunes brev av 15.12.2013
o Vefsn kommune oversendte etterspurt plan.
o Det gis en orientering om status, med at bl.a. at ny ledelse er på plass i
enheten.



Av fylkesmannens brev av 12.3.2014
o Barneverntjenestens tiltak viser forbedret resultat og er på vei for å sikre
at lovpålagte oppgaver blir fulgt. Kommunen har imidlertid fortsatt
utfordringer for å komme i mål.
o Kommunen skal fortsatt oversende utskrift av nøkkeltall hver måned.
o Kommunen skal ved utgangen av 1. halvår 2014 gi en vurdering av om
tiltakene i plan, datert 15.12.13, har hatt den ønsket effekt. Vurderingen
skal fylkesmannen innen 15. august 2014.



Av Vefsn kommunes brev av 20.3.2014
o Det gis en oversikt over oppgaver/prioritering ut i fra manglende ressurser
pr. 2.3.2014.



Av Vefsn kommunes brev av 5.8.2014
o Det slås fast at det er en bedring i situasjonen.



Av fylkesmannens brev av 12.11.2014
o Fylkesmannen påpeker at mye har blitt bedre over tid, herunder at
fristoversittelser knyttet til undersøkelsessaker er redusert (eliminert) og
både undersøkelsesplan og andre rutiner er fulgt opp i samsvar med
kommunens plan.
o Imidlertid påpeker fylkesmannen at:
a. Kommunen ikke er helt i mål med oppfølging av at alle barn med
hjelpetiltak har en oppdatert tiltaksplan.
b. Kommunen er ikke helt i mål når det gjelder god internkontroll
ved oppfølging av barn i fosterhjem.
o Fylkesmannen ber om å få tilsendt kopi av skjema som viser planlagte og
gjennomførte oppfølgingsbesøk i 2014, innen utgangen av oktober.
o Fylkesmannen ber om å få opplyst når planleggingen av oppfølgingsbesøk
for 2015 vil være klar i løpet av medio desember 2014.
o Fylkesmannen ønsker fortsatt å få tilsendt nøkkeltall månedlig ut første
kvartal 2015.
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Av fylkesmannens brev av 1.9.2015
o Fylkesmannen fastslår at selv om det fortsatt er mangler på enkelte
områder, har kommunen iverksatt systematiske tiltak på
barnevernområdet og at et systematisk kvalitetsarbeid over tid har gitt
gode resultater.
o Fylkesmannen skriver at de de legger til grunn at kommunen fortløpende
evaluerer om de iverksatte tiltakene er tilstrekkelige for at kommunen skal
unngå
overtredelser
av
barnevernlovgivningen,
jf.
internkontrollforskriften § 4 g.
o Fylkesmannen anser med dette at saken som avsluttet fra deres side.

Oppsummert går det fram at Fylkesmannen har hatt oppmerksomhet rettet mot
overholdelse av frister (barnevernloven § 6-9). Videre har de fulgt situasjonen
knyttet til andre lovkrav i barnevernet, herunder utarbeidelse av tiltaksplan,
regelmessig evaluering av tiltaksplan og kommunens tilsynsansvar overfor barn i
fosterhjem. Dette har skjedd gjennom regelmessig rapportering og i møter. Her har
det kommet krav om utarbeidelse av planer og iverksettelse av tiltak. Fylkesmannen
bemerker også at kommunen synes å ha fått på plass internkontroll på disse
områdene.
I brev av 1.9.2015 fra Fylkesmannen i Nordland til Vefsn kommune meldes det om
at deres tilsynsoppfølging av barneverntjenesten avsluttes12. Fylkesmannen utdyper
og presiserer i e-post 3.11.2015 til revisjonen grunnlaget for å avslutte
tilsynsoppfølgingen. Til tross for at det fortsatt er mangler når det gjelder oppfyllelse
av lovkrav knyttet til fristbrudd i undersøkelsessaker, tiltaksplaner, omsorgsplaner,
tilsyn med barn i fosterhjem og oppfølging av barn i fosterhjem, viser tallene en
markant bedring på samtlige områder. Blant annet vises det til at
gjennomstrømningen av undersøkelser (differansen mellom iverksatte og avsluttede
undersøkelser) er god og fristbruddene ligger under gjennomsnittet for Nordland
fylke. Videre at alle barn i fosterhjem har fått det minimum antall oppfølgingsbesøk
som loven krever. Kommunen har fortsatt et stort forbedringspotensial når det
gjelder tilsynsoppfølging av barn plassert i Vefsn kommune. Tjenesten kan også
forbedre arbeidet med tiltaksplaner og omsorgsplaner. Fylkesmannen vurderer at
kommunen nå har god kunnskap om status i barneverntjenesten og at de iverksatte
styringstiltakene gjør at ledelsen har kontroll over situasjonen – dette er grunnlaget
for å avslutte tilsynssaken.
2.3.4 Kommunen om prosessen med tilsynsoppfølgingen
Enhetsleder ved barneverntjenesten betegner fylkesmannens tilsyn som en krevende,
men god prosess. Gjennom en veiledende rolle og krav om månedlig rapportering av

12

Dette oppsummerende avsnittet er hentet fra revisors notat til kontrollutvalget (17.9.15), og avsnittet
er forelagt fylkesmannen (7.9.15).
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nøkkeltall har fylkesmannen vært tett på kommunen. Enhetsleder forklarte at
målsettingen har vært å bruke nøkkeltallene som et redskap i saksbehandlingen.
Kommunalsjefen uttalte at i januar 2014, mens fylkesmannens tilsyn pågikk, var det
en periode hvor 7 ansatte i varierende grad var sykemeldt samtidig. Til tross for dette
greide man å holde fristbruddene nede, men at dette gikk på bekostning av andre
oppgaver.
Enhetsleder og kommunalsjef legger vekt på at endringen fra 17 prosent sykemeldte i
januar 2014 til 3,5 prosent i juni 2015, er en suksess som blant annet har blitt lagt
merke til av KS Konsulent13. Det vises her til utradisjonelle og nye måter for å
forbedre arbeidsmiljøet, som blant annet ”Speddating mæ sjæfan”. Speedating
innebærer en 10 minutters samtale med fagleder og enhetsleder. Dersom det
framkommer noe som må tas tak i eller må snakkes mer om, lages det en ny avtale
mellom medarbeider og leder for å følge opp dette.
Arbeidet med kompetanseplaner ble startet i 2014. Ifølge enhetsleder og
kommunalsjefen besitter barneverntjenesten mye kompetanse, og alle som jobber i
barneverntjenesten i dag, er barnevernspedagoger eller sosionomer, også vikarene.

2.4

Oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten fra 2010

Med bakgrunn i tidligere presentert data, samt opplysninger gitt i intervju, gis det her
en kort beskrivelse av hvordan anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen i 2010 er
fulgt opp.
a. Barnevernets virksomhetsplan bør som grunnleggende styringsdokument være
revidert, tilgjengelig og vedtatt, før ny målperiode starter. I tillegg bør den jevnlig
gjennomgås sammen med de ansatte, slik at fokuset på måloppnåelse øker.
b. Internkontrollen skal være et viktig og hensiktsmessig verktøy i tjenesten. Kvaliteten
svekkes når den ikke er oppdatert. Vi anbefaler derfor barneverntjenesten til med
jevne mellomrom å oppdatere sin internkontroll.
c. Revisjonen påpeker at tidsfristene i barnevernsloven er absolutte, og anbefaler
barneverntjenesten til å fortsette en positiv utvikling på området for å unngå
fristoverskridelser overhodet som må være målsetningen.
Kilde: Anbefalinger fra revisjonsrapporten, Undersøkelse av overholdelse av tidsfrister og vurdering
av internkontroll i barnevernstjenesten i Vefsn kommune. Indre Helgeland kommunerevisjon (2010).

13

http://www.10faktor.no/ks/veien_videre/erfaringer/elisabeth_wulff_hansen/
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2.4.1 Om barneverntjenestens virksomhetsplan - anbefaling A
«Barnevernets virksomhetsplan bør som grunnleggende styringsdokument være
revidert, tilgjengelig og vedtatt, før ny målperiode starter. I tillegg bør den jevnlig
gjennomgås sammen med de ansatte, slik at fokuset på måloppnåelse øker».
2.4.1.1

Oppsummering av data

Virksomhetsplanen for 2010 ble utarbeidet for en 4-års periode, mens
virksomhetsplaner fra og med 2014 har en varighet på 1 år (2014-2015). Praksis før
revisjonsrapporten fra 201014 var at virksomhetsplanen ble utarbeidet om høsten for
målperioden for inneværende år. Planen som gjelder for 2015-2016, ble utarbeidet
etter et internt møte i august 2015 og forelå i oktober 2015. Virksomhetsplanen
gjennomgås årlig i fellesskap med de ansatte. Revisor får opplyst av kommunalsjef at
samtlige av de ansatte er med på denne gjennomgangen. På disse dagene blir det sett
på måloppnåelse samt gjennomføring av planlagte tiltak. Innfridde mål vil kunne bli
erstattet med nye mål, og ikke gjennomførte tiltak vil bli vurdert i forhold til nye
frister.
2.4.1.2

Revisors vurdering

Det er revisors vurdering at barneverntjenestens virksomhetsplan nå revideres årlig,
og gjennomgås med de ansatte. Dette er i tråd med anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010. Når det gjelder spørsmålet om
virksomhetsplanen er tilgjengelig og vedtatt før ny målperiode starter, er situasjonen
uendret siden 2010. Dette vil si at virksomhetsplanen foreligger først sent i påbegynt
målperiode.
2.4.2 Om barneverntjenestens internkontroll – anbefaling B
«Internkontrollen skal være et viktig og hensiktsmessig verktøy i tjenesten.
Kvaliteten svekkes når den ikke er oppdatert. Vi anbefaler derfor barneverntjenesten
til med jevne mellomrom å oppdatere sin internkontroll.»
2.4.2.1

Oppsummering av data

I møte med kommunalsjef og enhetsleder ble det vist til at det i forskrift om
internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4 er satt
opp en rekke bestemmelser knyttet til innholdet i internkontrollsystemet.
Den dokumenterte internkontrollen består i dag av virksomhetsplanen og perm, samt
Compilo. Det finnes også en egen perm for fosterhjemsoppfølging. Compilo består
av interne rutiner for barneverntjenesten og interne rutiner i kommunen selv,
personalforvaltning og HMS osv. Enhetsleder og kommunalsjef uttrykte at
rutinebeskrivelser (skriftlige og elektroniske) er godt kjent blant de ansatte i
barneverntjenesten.
14

Indre Helgeland kommunerevisjon (2010).

Barneverntjenesten i Vefsn kommune

20

KomRev Trøndelag IKS

Ifølge kommunalsjefen er målet at Compilo skal inneholde alt av rutiner, fra personal
til økonomi og interne fagrutiner for driftsenheter. Hvis det er nye rutiner som
etableres blir disse registrert i Compilo. Virksomhetsplanen for 2015 – 2016 er ikke
lagt inn (da det ikke er, slik de kjenner til, en funksjon for skanning av dokumenter
inn i Compilo). Kommunalsjefen mener det ikke er fare for at man finner utdatert
informasjon i Compilo.
Det skal være en samordning mellom rutiner som kun finnes på papir og rutiner som
er lagt inn i Compilo. Dette blir kvalitetssjekket. Før hadde man en perm på hvert
rom for barneverntjenesten, mens en nå har en perm for alt på kopirommet.
Revisjonen får opplyst at dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» som
ble utarbeidet i 2012 ikke ble implementert. Det opplyses at det delvis er erstattet av
virksomhetsplan, rutiner for barneverntjenesten i perm og Compilo, rutiner for alle
ansatte i Vefsn i Compilo, samt rundskriv og veiledningshefter fra barne- og
likestillingsdepartementet.
Fylkesmannen har vurdert internkontrollen til Vefsn kommune. I oktober 2012
påpekte fylkesmannen at til tross for at kommunen synes å ha god internkontroll på
plass, har de ikke lyktes med å sette inn tilstrekkelige tiltak for å overholde frister. I
2013 ble det påpekt at Vefsn hadde gode rutiner for gjennomgang og henleggelse av
meldinger, men at de hadde «et betydelig forbedringspotensial» i oppfølging av
fosterhjem. Svakheter knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem ble gjentatt i høsten
2014.
I september 2015 slås det fast at «[s]elv om det fortsatt er mangler på enkelte
områder framgår det at kommunen har iverksatt systematiske tiltak på
barnevernområdet og at et systematisk kvalitetsarbeid over tid har gitt gode
resultater». Saken ble ansett som avsluttet fra fylkesmannens side. I fylkesmannens
forklaring av 3.11.2015, til revisjonen for å avslutte tilsynssaken heter det blant
annet: «Fylkesmannen vurderer at kommunen nå har god kunnskap om status i
barneverntjenesten og at de iverksatte styringstiltakene gjør at ledelsen har kontroll
over situasjonen – dette er grunnlaget for å avslutte tilsynssaken.»
2.4.2.2

Revisors vurdering

Sett fra revisors ståsted, framstår internkontrollsystemet til barneverntjenesten i
Vefsn som fragmentert, da det er samlet i ulike permer og noe er samlet under
oppbygging på Compilo. Sett utenfra, er det derfor utfordrende å holde oversikt.
Samtidig registrerer vi at fylkesmannen i Nordland, som har fulgt barneverntjenesten
i Vefsn tett, uttrykker tilfredshet med internkontrollsystemet. Dette, kombinert med
den innsats som gjøres i forbindelse med virksomhetsplanen til barneverntjenesten
årlig, gjør at revisor finner grunnlag for å si at internkontrollen oppdateres jevnlig.
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2.4.3 Om barnevernets overholdelse av tidsfrister – anbefaling C
«Revisjonen minner om at tidsfristene i barnevernloven er absolutte, og anbefaler
barneverntjenesten til å fortsette en positiv utvikling på området for å unngå
fristoverskridelser overhodet som må være målsetningen».
2.4.3.1

Oppsummering av data

I kapittel 3.1 er det presentert opplysninger som viser utviklingen i antall
undersøkelsessaker og fristoverskridelser. Det går fram at antall fristoverskridelser
steg betydelig 4. kvartal 2010 og det var mange fristoverskridelser fram til 3. kvartal
2014. Fra 3. kvartal 2014 har antall fristoverskridelser ligget på mellom 1 og 3 pr
kvartal. I tilbakemelding fra fylkesmannen i Nordland 3.11.2015, som er referert i
tidligere i rapporten, at «tallene viser en markant bedring på samtlige områder».
2.4.3.2

Revisors vurdering

Barnevernstjenesten i Vefsn har i en periode hatt vanskeligheter med å overholde
tidsfristene for undersøkelser. Fra slutten av 2010 til slutten av 2015 har dette bedret
seg betraktelig.
Kravene til overholdelse av tidsfrister er imidlertid absolutte, slik at dersom det
foreligger avvik vil dette ikke være tilfredsstillende. Slik revisor ser det er
barneverntjenesten i Vefsn fortsatt ikke i mål når det gjelder tilfredsstillende
overholdelse av tidsfrister.

2.5

Konklusjon

Revisors oppfatning er at barneverntjenesten har nådd målet om bedre kvalitet på
tjenesten i 2015 sammenliknet med situasjonen i 2010. Dette med bakgrunn i
fylkesmannens begrunnelse for å avslutte tilsynet, der de melder om en markant
bedring på samtlige områder de har hatt tilsyn med. Innholdet i anbefalingene fra
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010 ser ut til å være fulgt opp, men det er fortsatt
rom for forbedring når det gjelder fristoverskridelser, samt tidspunktet for
ferdigstillelse av virksomhetsplanen.
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3. BARNEVERNTJENESTENS FOREBYGGENDE ARBEID
OG SAMARBEID MED ANDRE DELER AV
FORVALTNINGEN
3.1

Generelt om forebygging – definisjon og terminologi

Selve begrepet ”forebygging” har sitt opphav fra det medisinske fagområdet og betyr
å forhindre skade eller uønskede tilstander fra å oppstå eller få
utviklingsbetingelser15.
I barnevernet har det derfor vært tradisjon for å skille mellom den generelle og
individuelle forebyggingen, herunder primær, sekunder og tertiær forebygging. Med
primær forebygging mens her å hindre at problemer eller skader oppstår. Sekundær
forebygging er å forhindre utvikling eller utbredelse av problemer hos identifiserte
risikogrupper. Tertiær forebygging vil til slutt si å motvirke videre følger av
manifesterte problemer16.
I den videre fremstillingen vil vi foreta en gjennomgang av barneverntjenestens
samarbeid med andre offentlige instanser på området for forebygging. Dette vil
derfor være et tema som går inn under terminologen om primær og sekundær
forebygging. I tillegg vil vi se nærmere på barneverntjenestens bruk og oppfølging av
hjelpetiltak, som i denne sammenhengen vil være å anse som tertiærforebygging.
I nyere forskning og metode skilles det i hovedsak mellom tre typer av forebygging.
Universell forebygging, som omfatter innsats rettet mot hele befolkningen, selektiv
forebygging som er tiltak rettet mot grupper med kjent/eller forhøyet risiko for å
utvikle problemer og indisert forebygging som er tiltak rettet mot individer med høy
risiko eller klare tegn på problemer.17
Det er, sett fra barneverntjenesten i Vefsn sitt ståsted, snakk om forebygging når et
tiltak/tilbud avverger at en sak kommer inn til barnevernet. Men det er også snakk
om et forebyggende tiltak når en sak/melding har kommet inn til barneverntjenesten,
og det iverksettes tiltak som skal forhindre at saken eskalerer. I et slikt perspektiv er
hjelpetiltak forebyggende. Kommunalsjefen uttaler at hans forståelse av ”universell
forebygging” (primærforebygging) er forebygging rettet mot alle, mens «selektiv
forebygging» (sekundærforebygging) er tiltak rettet mot risikogrupper.
Ungdomsklubben og miljøterapeuter i skolene er eksempler på primær forebyggende
tiltak, mens innsats rettet mot barn av rusmiddelmisbrukere er eksempel på
sekundærforebygging18.

15

NOU 2000:12 s 166.
NOU 2000:12 s 166-167.
17
Rundskriv Q-16 2013, s 1-2.
18
Rundskriv Q-16 2007, s 3.
16
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Tidlig forebygging skjer tverrfaglig, hvor barneverntjenesten samarbeider med flere
instanser, blant annet fastleger, psykolog, politi, skole, barnehage, familievernkontoret med flere.

3.2

Om revisjonskriteriene

3.2.1 Samarbeid og forebygging
Av NOU 2000:12 fremgår det at det er kommunen som har det overordnede ansvaret
for forebygging, og ikke barneverntjenesten19. Dette ansvaret er nedfelt i
barnevernloven § 3-1, første ledd, som bestemmer at det er kommunen som skal følge
nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvaret for å finne tiltak som kan
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenestens ansvar for å drive
generell forebygging er imidlertid noe begrenset, og innebærer ifølge barnevernloven
§ 3-1, annet ledd et spesielt ansvar for å søke avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale
og emosjonelle problemer og sette inn tiltak i forhold til dette. Etter § 3-2 har
barneverntjenesten videre ansvar for å medvirke til at barns interesser ivaretas også
av andre offentlige organer, og til å samarbeide med andre sektorer og
forvaltningsnivåer i den grad slikt samarbeid kan bidra til å løse oppgaver som
barneverntjenesten er pålagt etter loven.20
I rundskriv Q-16 2007 er det gitt at for at forebygging skal få nødvendig status og
prioritet må arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå. Videre er
det gitt at arbeidet også må forankres i kommunens overordnede planverk. Av
rundskriv Q-16 2013 fremgår ikke disse forutsetningene like tydelig. Her er det sagt
at et planarbeid som foretas i forbindelse med forebygging må være helhetlig og
forpliktende. Ut fra dette kan det foreligge tvil om planarbeidet skal forankres i
barneverntjenesten internt, eller skal løftes opp til det overordnede planverket. Det
fremgår imidlertid av Q-16 2013 at planarbeidet først er et godt verktøy «når det
forankres i ledelsen og blant alle som har et ansvar». Med ansvar kan det her vises til
barnevernloven § 3-1, første ledd som viser til kommunen, som igjen vil være
kommunestyret i siste instans. Det kan derfor være nærliggende å tolke det slik at
uttalelser i Q-16 2007, videreføres med Q-16 2013, og at forebygging dermed bør
forankres i overordnet planverk og på øverste politiske og administrative nivå.
Resultatet av en slik tolkning vil dermed være at forebygging vil være en kommunal
oppgave som sådan å vedta og er derfor ikke utelukkende lagt til barneverntjenesten
som enhet. Dette vil være i samsvar de forutsetninger som er lagt til grunn i NOU
2000:12.

19

NOU 2000:12 s 166.
Når barneverntjenestens ansvar for den generelle forebyggende virksomheten er noe begrenset,
henger dette sammen med at den daværende Forbruker- og administrasjonskomiteens flertall under
stortingsbehandlingen (Innst.O.nr. 80 (1991–92)) fant det uheldig at bare en etat i kommunen skulle
ha dette ansvaret. Flertallet mente at når det gjaldt generell forebygging måtte det være en
arbeidsdeling slik at andre etater som daglig er i kontakt med barn, ikke fraskriver seg dette ansvaret.
Loven ble vedtatt i samsvar med flertallets synspunkter, jfr. NOU 2000:12 s 31.
20
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Videre er det i utvalgets tilrådninger sagt at kommunen bør i forbindelse med
arbeidet med økonomiplanen utarbeide en samlet prioritering av forebyggende tiltak
med henvisning til barnevernloven § 3-121.
I henhold til barnevernloven § 6-4, 2 ledd fremgår det at:
”Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi
opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt og når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker”
Dette tilsier at samarbeidspartnerne til barneverntjenesten må ha kjennskap til sin
plikt om å varsle om bekymringsmeldinger.
Barnevernstjenesten i Vefsn har også utarbeidet en virksomhetsplan for 2015-2016
med tiltak for å utvikle det forebyggende arbeidet både innad i barneverntjenesten og
utad med sine samarbeidspartnere. En av målsettingene for å utvikle det
forebyggende arbeidet utad er å informere samarbeidspartnere om at
barneverntjenesten i Vefsn er positive til å informere om barnevernstjenesten i ulike
fora. Dette er en målsetting som er videreført fra tidligere virksomhetsplaner.
3.2.2 Tiltaksplaner og evaluering
Som nevnt tidligere er hjelpetiltak også en del av barneverntjenestens forebyggende
arbeid. Slik forebygging faller inn under kategorien tertiær forebygging og er rettet
mot enkeltindivider. Her vil hvert enkelt tiltak måtte konkretiseres i forhold til den
spesielle konteksten hvor det skal virke22.
I henhold til barnevernsloven § 4-5 er det gitt at:
”Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset
tiltaksplan. Barneverntjenesten skal 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.”
Dette tilsier at det i alle saker hvor det vedtas hjelpetiltak skal utarbeides en egen
tiltaksplan for barnet som er involvert. Videre skal også tiltaksplaner evalueres
regelmessig. Barneverntjenesten i Vefsn har innlemmet disse kravene i sin
virksomhetsplan for 2015-2016. Her er det gitt at alle ”aktive barn skal ha
tiltaksplaner”, samt at ”alle tiltaksplaner skal evalueres på Familia hver 3. mnd fra
oppstartsdato”. Dette er også målsettinger som er en videreføring av tidligere
virksomhetsplaner.

21

NOU 2000:12 s 310.
Forebyggende arbeid og hjelpetiltak i barnevernstjenesten, NOVA temahefte 2/97, Jona Hafdis
Einarsson, Mona Sandbæk, 1997.
22
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3.2.3 Operasjonalisering av revisjonskriteriene
Revisjonskriteriene er utledet fra gjeldende rett på området, nasjonale føringer og
kommunens eget planverk:


Primær og sekundær forebygging:
o

Det forebyggende arbeidet bør forankres på det øverste politiske og administrative
nivå, og bør fremgå av kommunens overordnede planverk, herunder kommunens
økonomiplan.

o

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser og offentlige virksomheter
når dette kan bidra til å løse lovpålagte oppgaver.

o

Barneverntjenesten skal informere samarbeidspartnere om at de er positive til å
informere om sin virksomhet i ulike fora.



3.3

Tertiær forebygging:
o

Alle aktive barn skal ha tiltaksplan.

o

Alle tiltaksplaner skal evalueres på Familia hver 3. måned fra oppstartsdato.

Forankring av det forebyggende arbeidet

3.3.1 Data
Utover barneverntjenestens virksomhetsplan viser enhetsleder og kommunalsjef til
rusforebyggende plan og folkehelseplanen som viktige grunnlagsdokumenter for det
forebyggende arbeidet i kommunen.
Rusforebyggende plan blir vedtatt hvert 4 år. Planen er innrettet mot ungdom, og
inneholder flere forebyggende tiltak mot rus. Eksempler på tiltak er blant annet
ansettelse av miljøterapeuter i skoler og oppvekstsenter samt treffsted og aktiviteter
for ungdom m.v.
Folkehelseplanen utarbeides gjennom dialogmøter med blant annet interne aktører.
Der bestemmes fokusområder og målsettinger. Planen kan ifølge kommunalsjefen
anses å være et ledd i den ”universelle forebyggingen”. Det er i planen blant annet
opplyst at et av innsatsområdene er barn i alderen 0-19 år med målsettingen om å
legge til rette for at barn og ungdom har et helsefremmende oppvekstmiljø. Blant
konkrete tiltak som er foreslått for å oppnå dette finner vi å ”tilrettelegge for fysiske
anlegg til bruk for både organiserte og uorganiserte aktiviteter”, ”samarbeidet med
frivillige organisasjoner for utvikling av aktiviteter for barn/ungdom”, ”sette i gang
et samarbeid mellom barn og unge, skole og helsetjenesten med mål om å få kartlagt
tiltak som vil fremme en bedre psykisk helse”, samt ”arbeide for tidlig intervensjon”
m. v
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I NOU (fra 2000), er det gitt at det bør foretas en samlet prioritering av forebyggende
tiltak i økonomiplanen. Ifølge enhetsleder og kommunalsjef kunne eksisterende plan
med fordel hatt noen mer overordnede målsettinger for å motivere/pålegge samtlige
sektorer til å samarbeide.
Barneverntjenestens involvering i planarbeidet på overordnet nivå er gjennom
idemyldring forut for planprosessen. Kommunen vurderer imidlertid å endre
planprosessen noe, og gå tilbake til tidligere ordning med sektorplaner. Dersom
kommunestyret vedtar en slik planstruktur, vil det kunne føre til at kommunen får en
plan som gir rom for mer spesifikk forebyggingstiltak innenfor barnevern- og
oppvekstområdet.
3.3.2 Vurdering
Revisjonskriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen er:


Det forebyggende arbeidet bør forankres på det øverste politiske og administrative
nivå, og bør fremgå av kommunens overordnede planverk, herunder kommunens
økonomiplan.

I barneverntjenestens virksomhetsplan har kommunen konkrete målsettinger for det
forebyggende arbeidet. Når det gjelder forankringen av det forebyggende arbeidet i
overordnet planverk, har kommunen blant annet en rusforebyggende plan og en
folkehelseplan. Av målsettingene satt i disse ser vi at enkelte tiltak er rettet inn mot
barn og ungdom.
Slik revisor ser det er ikke det forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge og
familier god nok forankret i overordnet planverk, herunder kommunens
økonomiplan. Revisor mener at kommunen i større grad bør sette mål for
samarbeidet mellom barneverntjenesten og øvrige tjenester som jobber med barn,
unge og familier, og forankre disse i kommunens planverk jfr. NOU 2000:12.

3.4

Samarbeid og informasjon

3.4.1 Data
Ifølge enhetsleder er det viktig å komme tidligst mulig inn i saker, for eksempel med
å sette inn hjelpetiltak, da dette øker sannsynligheten for å lykkes. Enhetsleder mener
fokuset på forebygging har økt de siste årene, men at barneverntjenesten fortsatt har
forbedringspotensial her. I mange tilfeller handler det her om ressurser, det vil si at
barneverntjenesten er nødt til å prioritere de barna som trenger det aller mest.
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Generelt om samarbeid for forebygging
Enhetsleder uttaler at viktige samarbeidspartnere med barnevernstjenesten er skole,
politi og foreldre selv. Utover dette er det fastleger, BUP, tannhelsetjenesten,
helsestasjonen, Familievernkontoret (Bufetat), Konfliktrådet m.fl. Dette gjenspeiles
også i statistikk over hvem som melder flest bekymringsmeldinger23.
Enhetsleder og kommunalsjef bekrefter at det ikke er foretatt noen kartlegging i
forbindelse med forebygging (ROS-analyse), og at det i virksomhetsplanen bare er
angitt fokusområder for samarbeidet om forebygging. I virksomhetsplanen for 20152016, heter det blant annet at barneverntjenesten skal invitere politi og ambulanse inn
to ganger per år. Enhetsleder forklarer at de skal fortsette med å invitere seg inn i
samarbeidsmøter med samarbeidspartnerne.
Av virksomhetsplaner for barnevernstjenesten i Vefsn for 2014-2015, samt 20152016 fremgår det at barnevernstjenesten skal informere sine samarbeidspartnere om
sin virksomhet. Svarene fra spørreundersøkelsen kan være med å belyse hvor godt
barneverntjenesten lykkes med dette.
Figur 4. Informasjon om barneverntjenestens virksomhet
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Svarfordeling på spørsmålet om ”Har du fått informasjon fra barnevernstjenesten i Vefsn om at de
kan informere om sin virksomhet ovenfor samarbeidspartnerne”. (N=98).

I spørreundersøkelsen rettet mot barneverntjenestens samarbeidspartnere svarer 64
prosent at de har fått slik informasjon, mens 21 prosent svarer at de ikke har fått
denne informasjonen. De resterende svarer vet ikke. Blant annet er det mange på
skole som har svart nei eller vet ikke på dette spørsmålet.
Et tema når det gjelder samarbeidspartnerne er hvordan de skal gå frem for å melde
bekymring til barneverntjenesten. Enhetsleder har tro på samarbeidspartnere har

23

www.ssb.no/kostra
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gode rutiner for å melde bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, men det finnes
eksempler på saker hvor dette har sviktet.
Figur 5. Informasjon knyttet til bekymringsmeldinger
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Svarfordeling på spørsmålet om ”Er du kjent med framgangsmåten for å melde inn bekymring til
barnevernstjenesten i Vefsn?”. (N = 98).

Vi har stilt spørsmål til samarbeidspartnerne til barnevernstjenesten i Vefsn hvorvidt
de er kjent med sin plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten, samt
fremgangsmåten for dette. Samtlige av de som har besvart undersøkelsen har svart at
de kjenner til sin plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten. I figuren over går
det fram at 97 prosent er kjent med framgangsmåten for å melde bekymring til
barneverntjenesten.
Enhetsleder er kjent med at andre instanser noen ganger er tilbakeholdne med å
melde fra til barneverntjenesten, da de kan være redde for å ødelegge relasjonen med
foreldrene. Enhetsleders inntrykk er at en del samarbeidspartnere kanskje tror at
omsorgsovertakelser utgjør en langt større del av barneverntjenestens virksomhet enn
det faktisk gjør. Enhetsleder viser til eksempler på at andre instanser venter for lenge
med å melde bekymring til barneverntjenesten. Først når man har prøvd alle
muligheter selv og dette ikke har fungert vil barneverntjenesten være siste utvei.
Enhetsleder forteller at i enkelte tilfeller kan problemene da være så store at det ikke
er tilstrekkelig med hjelpetiltak, og det kan ende med en plassering. Enhetsleder
forteller at barnevernet tolker ut i fra egne rammer, mens andre instanser tolker ut i
fra sine rammer, og det er ikke alltid at tolkningene harmoner med hverandre. Noe av
årsaken kan være at man kommer fra ulike fagmiljøer.
Kommunalsjefen uttaler at barnevernsvakta er et eksempel på godt samarbeid
mellom politi og barneverntjeneste. Enhetsleder presiserer at dette ikke er en
barnevernvakt i ordinær forstand, men en vakttelefon opp mot politiet, slik at
barneverntjenesten skal være tilgjengelig utenom ordinær kontortid.
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Barneverntjenesten har også hyppig kontakt med politiet i saker der det er mistanke
om vold og overgrep, og disse sakene har økt i antall de siste årene.
Det avholdes faste samarbeidsmøter 5 ganger i året med Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Mosjøen, helsestasjonen og
miljøterapeutene. På disse møtene drøftes blant annet saker, endringer i lovverket og
internundervisning, og en målsetting er å bli bedre kjent med hverandre. Ifølge
enhetsleder har man også ønske om å sette i gang forebyggende tiltak, ved at
barneverntjeneste
og
helsestasjon
for
eksempel
kjører
felles
foreldreveiledningsgrupper med førstegangsforeldre (COS-Circle og Security24).
Videre har det vært snakket om muligheten for å etablere sinnemestringsgrupper med
familievernkontoret, da kommunen har kompetansen til å gjennomføre dette.
Ifølge enhetsleder og kommunalsjef kunne samarbeidet mellom barneverntjenesten i
Vefsn og helsestasjonen i Mosjøen vært bedre. Enhetsleder tror det i stor grad
handler om forventninger til hverandre, forståelse av lovverk, rammer osv. Det er
lovpålagt å gi tilbakemeldinger til melder, men det er begrenset hva disse
tilbakemeldingene inneholder av informasjon. Samarbeidspartnerne til
barneverntjenesten i Vefsn trekker i sine kommentarer i spørreundersøkelsen særlig
fram betydningen av god dialog, veiledning, råd og informasjon når det gjelder sine
forventninger til barneverntjenesten.

Figur 6. Oppfatningen av barneverntjenesten

Figur 6 viser en oversikt over samarbeidspartnernes oppfatning av
barneverntjenesten i Vefsn. Vi har bedt samarbeidspartnerne rangere svarene på en
24

COS står her for «Circle and Security», på norsk «trygghetssirkelen». Det er betegnelse på en
modell for å analysere og tolke barns atferd, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i
utviklingsstøttende omsorg. (Kilde: http://www.r-bup.no/pages/trygghetssirkelen-circle-of-security)
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skal fra 1 til 6, hvor 1 er enten i liten grad eller svært uenig, mens 6 er i stor grad
eller svært enig25. På spørsmålet om hvor godt det etablerte samarbeidet fungerer, er
barneverntjenesten gitt en gjennomsnittlig karakter på 4,54 av 6. Når det gjelder
påstanden om at barneverntjenesten oppfattes som lukket er barneverntjenesten gitt
en snittkarakter på 3,326. Når det gjelder synlighet er barneverntjenesten gitt en
gjennomsnittlig karakter på 3,8. På spørsmål om hvordan barnevernstjenesten
oppfattes av samarbeidspartnerne ser vi at graden av tillit til barnevernstjenesten i
snitt har fått en rangering på 4,26.
I spørreundersøkelsen til samarbeidspartnerne ble de bedt om å komme med forslag
til hvordan samarbeidet mellom egen enhet og barneverntjenesten kan forbedres. I
forslagene til forbedring, går mange av kommentarene på behovet for mer utveksling
av informasjon. Dette gjennom hyppigere møter, deltakelse på hverandres etablerte
arenaer og samarbeid. Flere har i denne forbindelse nevnt problematikken knyttet til
taushetsbelagt informasjon, og hvordan de skal håndtere det i samarbeidet. Samtidig
er det flere som benytter anledningen til å understreke at det er et godt samarbeid, og
én skriver det slik: «Mulig vi alle burde bli flinkere til å ta kontakt, møtes oftere, ha
en bedre oppfølging. Mener barnevernet har kommet seg betraktelig de senere år».
Nærmere om det forebyggende arbeidet i barnehage og skole
Kommunen opplyser at det er opprettet 3,5 stillinger som miljøterapeuter som driver
rent forebyggende arbeid innen barne- og ungdomsskole. Disse er ansatt under
tjenesteområde Omsorg, i Barne- og ungdomstjenesten. Det foretas samtaler med
barn og unge individuelt og i grupper. Det er også grupper på tvers av kjønn for
eksempel PIS (grupper for barn som bor i to hjem) osv. Et annet eksempel kan være
grupper med barn som har skilte foreldre m.v. Kommunens inntrykk er at
miljøterapeutene har god kontakt med barneverntjenesten.
Alle skoler er representert med en representant fra barnevern i skolens ressursteam.
Det er skolen som innkaller til disse møtene hvor blant annet Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten, familievernkontor, foreldre og
miljøterapeuter stiller.
I barnehagen har man også ressursteam, hvor barnehagene, barneverntjenesten, PPT
og helsesøster er representert. Her avholdes det møter en gang i måneden. Alle
barnehagene i Vefsn har én kontaktperson i barneverntjenesten i Vefsn.
Kontaktpersonen ringer barnehagen for oppfølging to ganger per år, samt mer
kontakt innimellom dersom barnehagen har behov for det.

25

De som har svart «vet ikke» er holdt utenfor gjennomsnittsberegningen, og derfor vil antallet (N)
varierer fra påstand til påstand.
26
Lav rangering betyr at man er uenig i at barneverntjenesten er lukket.
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Utover dette inviterer barneverntjenesten seg inn til personalmøter, foreldremøter,
planleggingsdager etc. Det er ulikt på hvordan barneverntjenesten blir brukt av
barnehagene, og det samme gjelder for skolene.
Om samarbeidet over tid
Enhetsleder har inntrykk av at fokuset på forebyggende arbeidet har vært økende
over tid. Når det gjelder samarbeidspartnere som helsestasjonen, BUP, samt rus og
psykiatri har man enda ikke kommet helt i mål med samarbeidet.
Kommunalsjefen uttaler at det er åpnet opp for et større samarbeid innad i
kommunen gjennom den dokumentasjonen som er innarbeidet i Compilo. Tersklene
mellom samarbeidspartnerne er senket, og inntrykket er at man samarbeider bedre nå
enn før.
På spørsmål fra revisor om hvordan fokuset på forebygging var i perioden med
fristbrudd og tilsyn fra Fylkesmannen, forteller enhetsleder at samarbeidsmøter ble
kuttet i denne perioden (høsten 2013-våren 2014). Fokuset for barneverntjenesten var
da å komme á jour ikke bare i forhold til frister men også når det gjaldt
arbeidsmiljøet. Barnevernstjenesten prioriterte derfor arbeidet med det man ble målt
på av fylkesmannen, dette omfattet ikke det forebyggende arbeidet.
Figur 7. Inntrykket av forebyggende virksomhet over tid
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Svarfordeling på spørsmålet om ”Mitt inntrykk er at barnevernstjenesten i Vefsn har større fokus nå
enn tidligere på forebyggende arbeid”. (N=98)

32 prosent har svart ”vet ikke” på spørsmålet om Vefsn har større fokus nå enn
tidligere på forebyggende arbeid. Ser vi de som har gitt karakteren 5-6 som enige i
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påstanden, utgjør de 23 prosent. 11 prosent har gitt karakteren 1-2, og er dermed
uenig i at barneverntjenesten i Vefsn har større fokus på forebyggende arbeid nå enn
tidligere.
På forespørsel om hva som ligger i et ideelt forebyggende samarbeid uttaler
enhetsleder at kommunikasjon og respekten for hverandre og hverandres profesjon er
sentralt. Samarbeidspartnerne må stole på at barneverntjenesten er kompetent til å
vurdere en korrekt henvisning og vice versa. I tillegg kunne det vært en fordel og
sittet nærmere sine samarbeidspartnere i forhold til kontorlokaler/plassering.
Enkelte prosjekter/team
Barneverntjenesten deltar i flere tverrfaglige samarbeidsgrupper. En av disse
gruppene er ressursteamet «Mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner». Det
er et tiltak som ifølge enhetsleder er et eksempel på «sekundærforebygging». Dette
teamet består av barneverntjenesten, politi, familievernkontor, helsestasjon, SMISO
(Senter mot incest og seksuelle overgrep), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk), psykiatritjenesten og krisesentret. Gruppen skal også planlegge et
opplegg opp mot skolene. Et annet team barneverntjenesten deltar i, er et «små- og
spedbarnsteam». Dette teamet består av barneverntjenesten, helsestasjon og BUP, og
andre instanser trekkes inn ved behov. Disse samarbeidsmøtene har sitt utspring i et
prosjekt som het «Sammen for barn og unge».
Et annet samarbeidsprosjekt er ”Mitt liv” gjennom Barnevernsproffene, som er et
prøveprosjekt sammen med andre kommuner. Målsettingen er barns medvirkning i
alle ledd i barnevernsprosessen. Her er det tatt utgangspunkt i 4 utprøvingsmetoder.
Barnevernstjenesten i Vefsn har i første omgang valgt ut følgende arbeidsmetoder:
Familiemøte i undersøkelsen, barnets plan, evalueringsskjema i tiltak og ettervern.
Hensikten med «Mitt liv» er at barn som selv har vært barnevernsbarn kan gi gode
råd/anbefalinger til hvordan barnevernet skal jobbe27.
Oppfølgingsteamet jobber opp mot ungdommer som har gjort noe straffbart, som får
tilbud om oppfølging av teamet framfor bot/straff. Her møter den enkelte
saksbehandler, samt at man jobber tverrfaglig. Enhetsleder i barneverntjenesten er
med i styringsgruppa for oppfølgingsteamet sammen med politiet, NAV, skole.
Barneverntjenesten i Vefsn samarbeider også i denne sammenheng med
barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal kommune.

27

Barnevernsproffen har gjennom prosjektet «Mitt Liv», kommet med innspill til endringer av
barnevernloven. Barnevernloven ble endret i 2013, med virkning fra 2014. Det ble i november 2014
nedsatt et lovutvalg med mandat om å forenkle barnevernloven, og de skal levere sin utredning innen
15. august 2016.
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3.4.2 Vurdering
Revisjonskriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen er:


Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser og offentlige
virksomheter når dette kan bidra til å løse lovpålagte oppgaver.



Barneverntjenesten skal informere samarbeidspartnere om at de er positive til å
informere om sin virksomhet i ulike fora.

Basert på opplysninger referert i denne rapporten, er det revisors inntrykk at
barneverntjenesten i Vefsn samarbeider med andre instanser og offentlige
virksomheter i tråd med kravene i barnevernloven § 3-2. Det er vist til mange arenaer
for samarbeid, og det gir barneverntjenesten rom for å informere om sin virksomhet.
For at samarbeidet skal fungere etter sin hensikt er det også vesentlig at
barneverntjenesten er synlig, åpen og har tillit blant samarbeidspartnerne.
Spørreundersøkelsen avdekker at barnverntjenesten har relativt høy tillit blant
samarbeidspartnerne, men at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til åpenhet
og synlighet.
Spørreundersøkelsen viser at det foreligger god kjennskap blant samarbeidspartnerne
om plikten å melde inn bekymring samt rutinene for dette. Dette tilsier at det er
etablert et grunnlag for at barneverntjenesten skal kunne ivareta lovpålagte oppgaver.
Resultatene fra spørreundersøkelsen blant barneverntjenestens samarbeidspartnere
viser at 64 prosent av de spurte har fått informasjon fra barneverntjenesten om at de
kan informere om sin virksomhet. Dette tyder på at barneverntjenesten følger opp
punktet om informasjon i sin virksomhetsplan, men at informasjonen ut til
samarbeidspartnerne fortsatt kan bli bedre. Dette bekreftes også gjennom konkrete
tilbakemeldinger gitt av samarbeidspartnerne.

3.5

Tiltaksplaner og evaluering

3.5.1 Data
En tiltaksplan skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov og hvordan disse
behovene skal imøtekommes. Tiltaksplaner er et selvstendig dokument men er ikke
enkeltvedtak28. Ifølge enhetsleder utarbeides tiltaksplaner mot slutten av en
undersøkelse.
Enhetsleder uttaler at målsettingen er at alle familier det jobbes med skal ha en
tiltaksplan. Alle barn ligger registrert i fagsystemet Familia fra dag én. Enhetsleder
28

Barne- og likestillingsdepartementet, Q-1104 B, Tiltaksplaner og omsorgsplaner i
barnevernstjenesten – en veileder. 03/2006. s 10.
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opplever at arbeidet med tiltaksplaner er bedre nå enn før, men at man allikevel
ligger bak målsettingene i virksomhetsplanen med hensyn til utarbeidelse av disse.
Problemet er ifølge enhetsleder at ikke alle barn har fått ny plan når gammel er
utløpt. Det kan også mangle tiltaksplan i nye saker hvor det er konkludert med
undersøkelse, og hvor man venter på tildeling av saksbehandler. Et siste tilfelle kan
være når man befinner seg i avslutningsfasen for et tiltak som ikke skal videreføres.

Figur 8. Andelen barn uten tiltaksplan, angitt i % av aktive barn, i perioden 2.1.201430.11.2015.
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Kilde: Nøkkeltall, barneverntjenesten i Vefsn kommune.

Ovenfor har vi satt opp en fremstilling av andelen barn uten tiltaksplan vist i prosent
av andelen aktive barn registrert i Familia. Fremstillingen viser at andelen barn uten
tiltaksplan gikk ned i mars 2014, for deretter å øke i september og avta mot årsskifte.
Deretter har andelen barn uten tiltaksplan økt noe.
En videre målsetting for barneverntjenesten er at tiltaksplaner skal evalueres hver 3.
måned i Familia. Dette gjøres som en oppfølging av kravet i barnevernsloven § 4-5
om at tiltaksplaner jevnlig skal evalueres. I Ot.prp nr 69 (2008-2009) er det sagt at
det ikke er bestemt noen lovfestet frist for evaluering men at man vil anta at en
kvartalsmessig evaluering i de fleste saker bør være et minimum.
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Figur 9. Andelen barn som ikke har fått evaluert sin tiltaksplan i løpet av 3 mnd,
angitt i % av aktive barn, i perioden 2.1.2014- 30.11.2015.
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Kilde: Nøkkeltall, barnevernstjenesten i Vefsn kommune.

Fremstillingen i figur 9 viser at andelen barn som ikke har fått sin tiltaksplan evaluert
hadde en topp i denne perioden september 2014. Mot årsskiftet 2014-2015 var denne
andelen mindre. De siste rapporteringene viser at andelen barn som ikke har fått
evaluert sin tiltaksplan er på vei opp.
3.5.2 Vurdering
Revisjonskriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen er:


Alle aktive barn skal ha tiltaksplan



Alle tiltaksplaner skal evalueres på Familia hver 3 mnd.

Hovedregelen er som tidligere nevnt at samtlige barn med tiltak i barneverntjenesten
skal ha utarbeidet en tiltaksplan. Dette er både lovens utgangspunkt, og
barneverntjenestens målsetting i virksomhetsplanen. Revisors gjennomgang viser at
pr i dag har ikke alle barn slik tiltaksplan, og barneverntjenesten har dermed ikke
nådd sin målsetting.
Revisors gjennomgang viser også at ikke alle tiltaksplaner evalueres hver tredje
måned, slik målsettingen er i barneverntjenestens virksomhetsplan.

3.6

Konklusjon

Revisors konklusjon er at barneverntjenesten i Vefsn langt på vei ivaretar
forbyggende arbeid og samarbeid med andre deler av forvaltningen i tråd med
lovkrav, nasjonale føringer og eget planverk. Kommunen bør imidlertid i større grad
sette mål i overordnet planverk for det forebyggende arbeidet, og informasjonen ut til
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samarbeidspartnerne kan også forbedres. Utarbeidelsen av tiltaksplaner og
evalueringen av disse er ikke i henhold til målsettingene i barneverntjenestens
virksomhetsplan.

3.7

Anbefalinger

På bakgrunn av gjennomgangen har revisor følgende anbefalinger:


Barneverntjenestens virksomhetsplan bør foreligge i revidert form før ny
målperiode starter. Målperioden bør være definert i virksomhetsplanen.



Vefsn kommune bør i større grad sette mål for samarbeidet mellom
barneverntjenesten og øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og
familier, og forankre målsettingene i kommunens planverk.



Barneverntjenesten i Vefsn bør i større grad informere sine
samarbeidspartnere om sin virksomhet, og skape dialog omkring rammene
for samarbeid og det forebyggende arbeid i kommunen.



Barneverntjenesten i Vefsn bør sikre at alle barn med tiltak har tiltaksplan, og
at tiltaksplanene følges opp i henhold til målsettingene i virksomhetsplanen.
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4. RÅDMANNENS KOMMENTARER
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Vefsn kommune den
22.03.16. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra rådmannen den 12.04.16.
Høringsbrevet er vedlagt rapporten (vedlegg 2). Revisor har korrigert en
faktaopplysning i tråd med tilbakemeldingene fra rådmannen, samt presisert hvilke
instanser som mener ikke å ha fått informasjon om at barnevernstjenesten kan
informere i ulike fora. Det er ytterligere foretatt en spissing av anbefalingen tilknyttet
virksomhetsplanen.
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VEDLEGG 1
Barnevern: organisering, roller og gangen i en sak
Det er den kommunale delen av barnevernstjenesten som danner grunnlaget for
denne forvaltningsrevisjonen, og det er den som vi ser nærmere på. Vi ser likevel
behov for å plassere tjenesten i forhold til andre instanser og interessenter.
Fire faser i en barnevernssak29
1. Bekymringsmelding
En barnevernssak starter med en melding til barnevernstjenesten i den
kommunen barnet oppholder seg. Det kan være foreldre selv, andre som skole
eller naboer som melder i fra. Privatpersoner har ikke en lovpålagt
opplysningsplikt, men det vises til vårt moralske ansvar for å melde fra når
det er grunn til å tro at barn lever under omsorgsforhold som kan være
skadelige. For alle som arbeider i offentlig virksomhet, som skole, barnehage,
helsestasjon mv. er det en lovpålagt plikt til å melde fra til
barnevernstjenesten dersom de er alvorlig bekymret for et barn.
Den kommunale barnevernstjenesten skal vurdere meldingen uavhengig av
hvem den kommer i fra, og den skal snarest og innen en uke avklare om
meldingen skal følges opp med en undersøkelse, eller om den kan henlegges
fordi det ikke er grunnlag for bekymring.
Om det er privatpersoner som melder sin bekymring, skal
barnevernstjenesten sende tilbakemelding innen 3 uker om at de har mottatt
henvendelsen. Er det en offentlig melder skal de også melde tilbake om det er
åpnet en undersøkelsessak (se under). De skal også sende en tilbakemelding
når undersøkelsen er gjennomført. Her skal det opplyses om saken er henlagt
eller om barnevernstjenesten følger opp den videre.
2. Undersøkelse
Barneverntjenesten skal undersøke barnets omsorgssituasjon om det er grunn
til å anta at det har behov for hjelp fra barnevernet. Terskelen for å starte
undersøkelser skal være lav. I undersøkelsesfasen tar barneverntjenesten
kontakt med barnet og foreldrene for å få informasjon om hvordan barnet har
det. Dette kan skje gjennom besøk hjemme, barnevernstjenesten kan også
kontakte andre personer i barnets liv. Barneverntjenesten kan i også gå videre
å få sakkyndige undersøkelser og samle informasjon fra andre instanser.
Barneverntjenesten skal så raskt som mulig, og innen tre måneder (i noen
tilfeller seks måneder) konkludere om det skal igangsettes tiltak, eller om

29

Beskrivelse hentet fra http://www.bufdir.no/
(http://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Gangen_i_en_barnevernssak/ )
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saken skal henlegges.
Mulig utfall av en undersøkelse kan være at barneverntjenesten:
- må henlegge sak fordi foreldrene takker nei til hjelpetiltak
- henlegger saken fordi det ikke er behov for tiltak/ eventuelt fordi familien
får hjelp fra en annen instans
- iverksetter hjelpetiltak eller akuttvedtak
- forbereder sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse (evt. fratakelse
av foreldreansvar og tvangsadopsjon) eller om plassering på
barnevernsinstitusjon uten samtykke.
3. Tiltak
Barneverntjenesten kan treffe ulike typer barneverntiltak:
- frivillige hjelpetiltak i hjemmet, jf. § 4-4 annet ledd
- frivillig plassering utenfor hjemmet, jf. § 4-4 fjerde ledd
- akuttvedtak, jf. § 4-6 og § 4-25
- frivillig plassering på institusjon for behandling når barnet har
alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-26
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan treffe tvangsvedtak i
barnevernssaker:
- omsorgsovertakelse, jf. § 4-8 og § 4-12
- fratakelse av foreldreansvar og adopsjon, jf. § 4-20
- plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige
atferdsvansker, jf. § 4-24.
- innskrenkning av samvær, jf. § 4-19
- medisinsk undersøkelse og behandling, jf § 4-10
- behandling av barn som har særlige behandlings- og
opplæringsbehov, jf. § 4-11
- midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandel, jf. § 4-29
Treffer barneverntjenesten eller fylkesnemnda vedtak om plassering av barnet
utenfor hjemmet, blir barnet plassert i enten fosterhjem eller
barneverninstitusjon.
4. Oppfølging
Dersom barneverntjenesten bestemmer vedtak om hjelpetiltak, skal det lages
en tiltaksplan for barnet. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan
det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenelig.
Hvis fylkesnemnda har avgjort omsorgsovertakelse, skal barneverntjenesten
utarbeide en omsorgsplan. Barneverntjenesten har et løpende og helhetlig
ansvar for oppfølgingen av barnet og skal følge utviklingen til barnet og
foreldrene. Barneverntjenesten skal også tilby foreldrene veiledning og
oppfølging.
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Dersom barnet må flytte på institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker,
skal barneverntjenesten også sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for
barnet.
Barnet skal få mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltaksplan og
omsorgsplan.
Klagemulighet
Det er 3 ukers frist på å klage på vedtak en er misfornøyd med. Fristen løper fra det
tidspunkt en mottar vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse (vedtak) blir
saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Organisering og oppgaver30
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har forvaltningsansvaret for
barnevernloven. De fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir anvendt riktig.
 Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og foretar
nødvendig endringer.
 BLD har også ansvar for å gi retningslinjer og instrukser, sette i gang
forskning på området, utvikle den generelle barnevernpolitikken og legge til
rette for at det finnes tilgjengelig informasjon om barnevernet.
 BLD er ikke klageinstans i enkeltsaker.
Statlig barnevern
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale
barnevernmyndigheter og en sentral barnevernmyndighet og fagdirektorat, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.
Bufetat har ansvar for:
 Etablering og drift av institusjoner
 Godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter
barnevernloven
 Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor
hjemmet
 Bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem
 Ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning.
Fagdirektoratet (Bufdir) har ansvar for:
 Lovtolkninger
30

Denne omtalen er hentet fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet sine nettsider:
http://www.bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/
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Bestilling og formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer
Utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer
Klageinstans i saker om godkjenning av private og kommunale institusjoner.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende
forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om
omsorgsovertakelse av barn og om tvangsinngrep ved alvorlige atferdsvansker hos
ungdom.
Det er 12 nemnder i landet. Nemnda består i den enkelte sak av en leder som er
jurist, to sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig utvalg.
Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten.
Fylkesmannen
Fylkesmannen har ansvar for:
 Å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen.
 Behandle klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om
barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og
forvaltningsloven.
 Er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter
barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre
klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.
 Å føre tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og
god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt
og med respekt for den enkeltes integritet.
Kommunalt barnevern (barneverntjenesten)
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter
barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for:
 Det forebyggende arbeidet
 Utrede saker og gjennomføre en undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3,
herunder å innhente sakkyndige utredninger i den grad det er behov for det.
 Hjelpetiltak i hjemmet
 Plassering av barn utenfor hjemmet skjer enten ved at kommunen selv treffer
vedtak (frivillige tiltak), eller ved at kommunen fremmer sak for
fylkesnemnda (tvangstiltak).
 Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet
 Godkjenning av fosterhjem
Statens helsetilsyn
Statens Helsetilsyn har det overordnete faglige ansvaret for tilsynet som
fylkesmannen utøver på barnevernsområdet.
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 994 01 480
www.krt.no
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