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0. SAMMENDRAG 

0.1 Formålet med prosjektet  

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Alta 19.11.2012 (sak 137/12). Formålet med prosjektet har vært å undersøke om 

barneverntjenesten i Alta kommune, samt kommunens tilsyn med barn i fosterhjem, drives i henhold 

til regelverket. 

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner 

0.2.1 Barneverntjenesten 

 
Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ivaretar sine generelle oppgaver på en tilfredsstillende 

måte. Det finnes imidlertid et forbedringspotensial på dette området. Revisjonen vil spesielt nevne 

muligheten til å ha et mer organisert samarbeide med frivillige organisasjoner. 

 

Er saksbehandlingen i barneverntjenesten på et tilfredsstillende nivå? 

Vår undersøkelse viser at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke fullt ut er på et tilfredsstillende 

nivå. Dette betyr at det finnes forbedringspotensial på enkelte punkter. Dette gjelder særlig etterlevelse 

av fristen på tre måneder for gjennomføring av undersøkelser.   

 

Følger barneverntjenesten opp barn med tiltak på en tilstrekkelig måte? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke fullt ut gjennomfører oppfølging av barn med tiltak 

på en tilstrekkelig måte. 

 

Er det etablert et tilfredsstillende system for internkontroll i barneverntjenesten? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har etablert et tilfredsstillende system for internkontroll.  

 
0.2.2 Kommunens organ for tilsyn med fosterhjem 

 
Fører Alta kommune tilsyn med barnas situasjon i fosterhjem i tråd med krav i forskrift? 

På bakgrunn av vår undersøkelse er det grunn til å konkludere med at Alta kommune fører tilsyn med 

barnas situasjon i fosterhjem slik forskriften krever. 

0.3 Anbefalinger 

0.3.1 Barneverntjenesten 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at barneverntjenesten 

iverksetter tiltak som bidrar til at  

 fristen på tre måneder for undersøkelser blir overholdt 

 at barn på tiltak følges opp på en tilstrekkelig måte 

 at anvendt regelverk gjengis i vedtak om hjelpetiltak 

 
0.3.2 Kommunens organ for tilsyn med fosterhjem 

Revisjonen har ikke gjort noen funn som tilsier anbefalinger fra vår side. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, 

vedtatt av kommunestyret i Alta 19.11.2012 (sak 137/12). Det framgår av planen at det skal 

utføres en undersøkelse av barneverntjenesten i kommunen.
1
 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet: 

 
«Barneverntjenestens arbeid er regulert i lov om barneverntjenester (barnevernloven). 

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

helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg, og bidra til at barn og unge får trygge 

oppvekstvilkår. I henhold til barnevernloven skal barneverntjenesten i kommunen følge nøye 

med i de forhold barn lever under og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

adferdsproblemer. Barneverntjenesten skal også medvirke til at barns interesser ivaretas av 

andre offentlige organer, samt samarbeide med andre sektorer og forvaltningsorganer når 

dette kan bidra til å løse oppgaver den er pålagt etter loven. Når et barn på grunn av 

forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal 

barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Når 

hjelpetiltak vedtas skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 

Barneverntjenesten skal videre holde seg orientert om hvordan det går med barnet og 

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

Dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i kan barneverntjenesten 

overta omsorgen for barnet, og plassere det i fosterhjem eller institusjon. Ved 

omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. 

Barneverntjenesten skal i sitt arbeid etterleve de krav til saksbehandling og tidsfrister som 

barnevernloven og forvaltningsloven fastsetter. For å bidra til å sikre dette er kommunens 

barneverntjeneste pålagt å ha et system for internkontroll.  

 

I Kommunebarometeret er barneverntjenesten i Alta kommune rangert på plass 185 i 2012 

(med karakter 4,00). Dette er en forverring fra 2011 da tjenesten var rangert på plass 62 

(med karakter 5,2).  

 

KOSTRA-tall for 2011 viser at Alta kommune har høyere netto driftsutgifter til 

barneverntjenester målt i kroner pr innbygger og kroner pr innbygger i aldersgruppe 0-17 

år enn kommunene det sammenlignes med. Netto driftsutgifter pr barn i barneverntjenesten 

er lavere i Alta enn i de øvrige kommunene.  

 

I følge kommunens årsmelding for 2011 var utfordringene dette året å gjennomføre 

undersøkelsessaker innenfor 3-måneders fristen, følge opp fosterhjem og skaffe tilsynsførere 

til nye fosterhjem. 

  

Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (barn og unge, foreldre og foresatte). Det 

er utført forvaltningsrevisjon på dette området i 2006. Det utføres statlig tilsyn på området.» 

 
1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om barneverntjenesten i Alta kommune, samt 

kommunens tilsyn med barn i fosterhjem, drives i henhold til regelverket. På bakgrunn av 

                                                 
1
 Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2006. 
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dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er 

muligheter for forbedringer.  

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av problemstillinger vedtatt i kontrollutvalget 23.02.2015 

(sak 2/2015). Revisjonen har valgt å omformulere noen av problemstillingene uten at dette 

betyr noe for innholdet i undersøkelsen.
2
  

 

Problemstillingene er som følger: 

 

1) Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt? 

Vi vil her se på hvordan barneverntjenesten ivaretar forebyggende virksomhet og samarbeid 

med andre deler av forvaltningen. Barneverntjenesten har ansvar for å følge nøye med i de 

forhold barn lever under, og finne forebyggende tiltak. Barneverntjenesten skal også medvirke 

til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer, og bør samarbeide med frivillige 

organisasjoner. 

 

Problemstillingen vil ha følgende underproblemstillinger: 

 

 Hva slags forebyggende arbeid deltar barneverntjenesten i? 

 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med andre deler av forvaltningen? 

 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med frivillige organisasjoner? 

 

2) Er saksbehandlingen i barneverntjenesten på et tilfredsstillende nivå? 

Vi vil her være opptatt av undersøkelsesfasen, fra en melding blir mottatt til det blir truffet 

vedtak om tiltak eller saken blir besluttet henlagt. Det vil bli undersøkt om kravene til 

undersøkelse og saksbehandling i barnevernloven og forvaltningsloven følges, herunder om 

lovbestemte tidsfrister overholdes.  

 

Problemstillingen vil ha følgende underproblemstillinger: 

 

 Overholdes de ulike tidsfristene i saksbehandlingen? 

 Er vedtak om tiltak tilfredsstillende utredet og begrunnet? 

 Underrettes partene på riktig måte?   

 

3) Følger barneverntjenesten opp barn med tiltak på en tilstrekkelig måte?  

Vi vil her være opptatt av oppfølgingsfasen. Det vil si hvordan barnet følges opp etter at det er 

fattet vedtak om hjelpetiltak eller omsorgstiltak. Vi vil blant annet se på om kravene til 

utarbeidelse av tiltaksplaner og omsorgsplaner overholdes, og om barneverntjenesten (som 

omsorgskommune) gjennomfører de lovpålagte antall besøk i fosterhjemmene.  

 

Problemstillingen vil ha følgende underproblemstillinger: 

 

 Har barneverntjenesten rutiner for oppfølging av barn under tiltak? 

 Utarbeides det tiltaksplaner og omsorgsplaner? 

 Gjøres det oppfølging med barnas situasjon i fosterhjemmet? 

                                                 
2
 Problemstillingene 2, 3 og 4. 
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4) Er det etablert et tilfredsstillende system for internkontroll i barneverntjenesten? 

Her vil vi undersøke om barneverntjenesten har iverksatt systematiske tiltak for å sikre at 

barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar 

med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester. 

 

Problemstillingen vil ha følgende underproblemstillinger: 

 

 Finnes det beskrivelser av hvordan barneverntjenesten er organisert, samt hva som er 

tjenestens hovedoppgaver og mål? 

 Har ansatte tilstrekkelig kunnskap om fagområdet? 

 Finnes det rutiner for bruk av erfaring som grunnlag for forbedring av tjenesten? 

 Finnes det rutiner for å skaffe oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare for 

svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav? 

 Finnes det rutiner for å kontrollere, evaluere og forbedre prosedyrer og rutiner? 

 Finnes det rutiner for å overvåke internkontrollen? 

 

I og med at ansvaret for tilsyn med barn i fosterhjem i 2014 ble flyttet fra barneverntjenesten i 

kommunen til et annet uavhengig organ i kommunen (tilsynsorgan), har revisjonen utarbeidet 

følgende tilleggsproblemstilling tilknyttet dette: 

 

5) Fører Alta kommune tilsyn med barnas situasjon i fosterhjem i tråd med krav i forskrift? 

 

Problemstillingen vil ha følgende underproblemstillinger: 

 

 Har tilsynsorganet oversikt over fosterhjem i kommunen? 

 Har kommunen rutiner for kontroll og tilsyn med barn i fosterhjem? 

 Blir det ført tilsyn og kontroll i det omfang forskriften krever? 

 Blir det skrevet tilsynsrapport fra hvert gjennomført tilsyn? 

 

1.3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

 
1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om barneverntjenester (barnevernloven – bvl.) av 17.07 1992  

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven – fvl.) av 10.02.1967 

 Forskrift om fosterhjem av 18.1.2003 

 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 

(barnevernloven) av 17.07 1992 

 

 

 



Barneverntjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 5 

 

1.3.2 Utledning av kriterier 

 

Barneverntjenestens generelle oppgaver 

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

finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer (bvl. § 3-1). De skal søke å 

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

dette. Barneverntjenesten skal også medvirke til at barns interesser ivaretas av andre 

offentlige organer, og samarbeide med andre sektorer og forvaltningsorganer når dette kan 

bidra til å løse oppgaver den er pålagt etter loven. Som ledd i dette skal barneverntjenesten gi 

uttalelser og råd, og delta i den kommunale planleggingsvirksomhet og i de 

samarbeidsorganer som blir opprettet (bvl. § 3-2). 

 

Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn 

og unge (bvl. § 3-3). 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid. 

 Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen. 

 Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner. 

 

Om saksbehandlingen 

Med en tilfredsstillende saksbehandling mener vi her først og fremst at barnevernlovens og 

forvaltningslovens krav til saksbehandling følges. Viktige stikkord er tidsbruk og kvalitet i 

saksbehandlingen. Barnevernloven inneholder en rekke bestemmelser om tidsfrister i 

saksbehandlingen (bvl. §§ 4-2, 4-3 og § 6-9), og det vil være naturlig å undersøke om disse 

overholdes, og dernest vurdere eventuelle årsaker til at tidsfrister ikke overholdes. Videre 

stiller både barnevernloven og forvaltningsloven krav til kvaliteten i saksbehandlingen. 

Barnevernloven har krav om at innkomne meldinger skal undersøkes dersom det foreligger 

forhold som kan gi grunnlag for tiltak, og angivelse av hvordan undersøkelsen skal 

gjennomføres (bvl. § 4-3 og § 6-4, ). Loven har også egne bestemmelser for saksbehandling 

til fylkesnemnda (bvl. § 7-3). Det er videre slått fast at avgjørelser etter barnevernloven skal 

regnes som enkeltvedtak, og at forvaltningsloven gjelder i saksbehandlingen, med de 

særregler som er fastsatt i barnevernloven (bvl. § 6-1). I forvaltningsloven stilles det blant 

annet krav om at vedtak skal grunngis, og krav til hva begrunnelsen skal inneholde (fvl. § 24 

og § 25). Loven har også bestemmelser om hvordan partene skal underrettes om vedtak (fvl.  

§ 27).  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Barneverntjenesten skal overholde de ulike tidsfristene i saksbehandlingen 

 Vedtak om tiltak skal være tilfredsstillende utredet og begrunnet 

 Partene skal underrettes på riktig måte  
 

Oppfølging av barn på tiltak 

Med tiltak menes her både hjelpetiltak (bvl. § 4-4) og omsorgstiltak (bvl. § 4-12). Når et barn 

på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal 
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barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak
3
 for barnet og familien. Når hjelpetiltak 

vedtas skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan (bvl. § 4-5). 

Barneverntjenesten skal videre holde seg orientert om hvordan det går med barnet og 

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

 

Dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i kan barneverntjenesten 

overta omsorgen for barnet, og plassere det i fosterhjem eller institusjon. Ved 

omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon (bvl. 

§ 4-15).  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Barneverntjenesten skal ha rutiner for oppfølging av barn under tiltak. 

 Barneverntjenesten skal utarbeide tiltaksplaner og omsorgsplaner. 

 

Oppfølging av barn i fosterhjem 

Med hjemmel i lov om barneverntjenester § 4-22 er det utarbeidet en forskrift om fosterhjem.   

 

Her framgår det at barneverntjenesten i omsorgskommunen
4
 skal følge opp og føre kontroll 

med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Det skal sees hen til barnets tiltaksplan eller 

plan for barnets omsorgssituasjon. Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som 

nødvendig, men minimum 4 ganger i året
5
 (forskrift om fosterhjem § 7).  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Barneverntjenesten som omsorgskommune skal følge opp barn i fosterhjem. 
 

Om internkontroll 

I barnevernloven § 2-1 framgår det at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at 

kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. 

Det heter videre at departementet kan gi nærmere bestemmelser om dette i forskrift. 

 

I forskrift om internkontroll i barneverntjenesten § 3 framgår det at det med internkontroll 

menes «systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om 

barneverntjenester». 

 

I forskriften § 4 utdypes innholdet i internkontrollen. Internkontrollen innebærer at 

kommunen blant annet skal:  

 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

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

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,  

                                                 
3
 Det kan være oppnevnelse av støttekontakt, plass i barnehage, avlastningstiltak i hjemmet, tilbud om utdanning 

eller arbeid eller anledning til å bo utenfor hjemmet (fosterhjem eller institusjon) 
4
 Omsorgskommunen er den kommune som etter barnevernloven har ansvaret for å treffe vedtak om tiltak og for 

gjennomføring av tiltaket, samt for utgiftene forbundet med tiltaket. 
5
 Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at 

antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år. 
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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. 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Det skal finnes beskrivelser av hvordan barneverntjenesten er organisert, samt hva 

som er tjenestens hovedoppgaver og mål. 

 Ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap om fagområdet. 

 Det skal finnes rutiner for bruk av erfaring som grunnlag for forbedring av tjenesten. 

 Det skal finnes rutiner for å skaffe oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare 

for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Det skal finnes rutiner for å kontrollere, evaluere og forbedre prosedyrer og rutiner. 

 Det skal finnes rutiner for å overvåke internkontrollen. 
 

Kommunens ansvar for tilsyn med barn i fosterhjem 

Kommunen som fosterhjemskommune skal føre tilsyn med barn i fosterhjem i kommunen 

(bvl. § 4-22 femte ledd). Kommunen har stor frihet til å velge hvem som skal føre tilsynet på 

vegne av kommunen, men det skal framgå klart av fosterhjemskommunens 

delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet.
6
  Den som 

gjennomfører tilsynet skal besøke barnet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i 

året
7
 (forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9). Den som fører tilsynet skal utarbeide rapport etter 

hvert tilsyn. Rapporten skal umiddelbart sendes til fosterhjemskommunen. 
 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Kommunen som fosterhjemskommune skal føre tilsyn med barnas situasjon i 

fosterhjemmet. 
 

                                                 
6
 Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet; Rundskriv Q-1/2014; Merknader til forskrift om fosterhjem 

§§ 8 og 9 – Tilsyn med barn i fosterhjem. 
7
 Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 

barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som 

har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.  
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1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært intervju, dokumentanalyse, bruk av tall som er innrapportert fra barneverntjenesten 

til fylkesmannen i Finnmark, samt bruk av KOSTRA-tall.  

 

Vi har intervjuet leder for barn- og ungetjenesten, barnevernleder, to saksbehandlere i 

barneverntjenesten, en representant for fosterhjemsteamet i kommunens barneverntjeneste, 

samt representant for tiltaksteamet i barn- og ungetjenesten. Vi har også intervjuet 

representant for kommunens tilsynsorgan for tilsyn med barn i fosterhjem.  

 

Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av styringsdokumenter (se oversikt i kilder og 

litteratur), et utvalg brukermapper, samt et utvalg mapper for fosterhjem. For undersøkelse av 

saksbehandlingen i barneverntjenesten gjorde vi et utvalg på 10 brukermapper basert på en 

oversikt over 150 barn på hjelpetiltak. For undersøkelse av Alta kommunes (tilsynsorganets) 

tilsyn med barn i fosterhjem gjorde vi et utvalg på 11 brukermapper med utgangspunkt i 

oversikt over 36 fosterhjem i Alta kommune. 

 
1.4.2 Avgrensing 

Tidsmessig er undersøkelsen i all hovedsak avgrenset til 2015. Barneverntjenestens 

innrapporterte tall til Fylkesmannen gjelder årene 2012, 2013, 2014 og første kvartal 2015. 

KOSTRA-tallene som er brukt er fra 2013.
8
 Undersøkelsen omfatter ikke barneverntjenestens 

faglige og skjønnsmessige vurderinger i saksbehandlingen. Undersøkelsen omfatter heller 

ikke barneverntjenestens saksforberedelse til fylkesnemnda for sosiale saker og 

saksbehandlingen i nemnda.  Dette hører ikke under revisjonens kontrollområde. Når det 

gjelder den delen av undersøkelsen som tar for seg kommunens tilsynsfunksjon, så gjelder 

denne 2014/2015. 

 
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn.  Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige.  Dette er blant annet ivaretatt ved bruk intervjuguider for gjennomføring av 

intervjuene og kontrollskjema for gjennomgang av brukermapper. Utkast til rapport har vært 

sendt til verifisering hos informantene og har vært gjenstand for intern kvalitetssikring i 

revisjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Revisjonen har valgt å bruke endelig KOSTRA-tall for 2013 heller enn foreløpige tall for 2014. Endelige tall 

for 2014 foreligger ikke før i juni 2015. Denne rapporten er ferdigstilt i mai 2015. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Barneverntjenesten i stat og kommune? 

Kommunen, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Fylkesmannen, Fylkesnemnda for 

sosiale saker og Barne- og familiedepartementet har alle oppgaver etter barnevernloven.  

 

Kommunen skal sørge for at den har en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende 

arbeidet etter loven (bvl § 2-1). Den kommunale barneverntjenesten skal gi råd og veiledning, 

ta imot meldinger om barn som har det vanskelig, undersøke saker, treffe vedtak eller 

forberede saker for behandling i fylkesnemnda, samt iverksette og følge opp tiltak. I tillegg 

gjør barneverntjenesten utredninger ved adopsjonssaker.  

 

Kommunen har ansvaret for å føre kontroll og tilsyn med at barn får forsvarlig omsorg i de 

fosterhjem som er i kommunen.  

 

Bufetat forvalter den statlige barneverntjenesten, og består av fem regionale 

barnevernmyndigheter og en sentral barnevernmyndighet (Barne, ungdoms- og 

familiedirektoratet). De regionale barnevernmyndighetene skal bistå barneverntjenesten i 

kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, bistå kommunene med rekruttering og 

formidling av fosterhjem og sørge for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning. Etaten 

har også ansvar for godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter 

barnevernloven. 

 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det 

innebærer at Fylkesmannen skal påse at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven, 

sørge for at kommunene får råd og veiledning og føre tilsyn med barneverninstitusjonene. 

Barneverntjenesten rapporterer rutinemessig til Fylkesmannen.
9
 I tillegg kan Fylkesmannen 

komme på varslet tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak som 

barneverntjenesten fatter etter barnevernloven (som ikke hører inn under fylkesnemndas 

myndighetsområde). 

 

Fylkesnemnda for sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som har 

avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om omsorgsovertakelse og om tvangsinngrep ved 

alvorlige atferdsvansker. 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.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal føre tilsyn med at lov og øvrig 

regelverk blir anvendt riktig, sørge for at erfaringer med loven blir evaluert og foreta 

nødvendige endringer. Departementet 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 informasjon om barneverntjenesten. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Rapporteringen skjer både en gang i kvartalet og som halvårsrapporter.  
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2.2 Organisering av barneverntjenesten i Alta 

Barnevernadministrasjonen, barneverntjenestens leder, omsorgsutvalget for oppvekst og 

hovedutvalget for oppvekst og kultur utgjør kommunens barneverntjeneste.  

 

Barneverntjenesten er organisert under barn- og ungetjenesten, som er en del av 

tjenesteområdet oppvekst og kultur. Barneverntjenesten er fordelt på tre ulike team sammen 

med de tre andre faggruppene i barn- og ungetjenesten.  

 

 
 Figur 1: Organisasjonsstruktur for barn- og ungetjenesten 

 
 

Per mars 2015 hadde barneverntjenesten 22,8 stillingshjemler.
10

 

 

Barneverntjenestens leder har det faglige og administrative ansvaret for arbeidet ved 

barneverntjenesten.  

 

Omsorgsutvalget for oppvekst er et underutvalg til hovedutvalget for oppvekst og kultur.  

Omsorgsutvalget for oppvekst består av 3 medlemmer med varamedlemmer, som velges av 

og blant hovedutvalgets medlemmer. Hovedutvalgsleder er et av medlemmene.  

Omsorgsutvalget skal blant annet ivareta oppgaver etter lov om barneverntjenester. 

Omsorgsutvalget har blant annet ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter kapittel 3 i 

barnevernloven (Kommunens og barneverntjenesten generelle oppgaver). Omsorgsutvalget 

skal vedta om hjelpetiltak for barn og foreldre jfr. § 4-4 skal iverksettes dersom det ikke 

foreligger klare retningslinjer for tildeling, saken er av prinsipiell betydning eller dersom en 

ønsker å fravike eksisterende retningslinjer. Omsorgsutvalget er gitt myndighet til å beslutte å 

reise søksmål eller å inngi anke i barnevernssaker. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur består av 9 medlemmer med varamedlemmer. 

Hovedutvalgene velges av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og 

varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden.  Leder til 

                                                 
10

 Internkontroll for barneverntjenesten (revidert mars 2015), på side 7.  

I kommunens årsmelding for 2014 oppgis det at barneverntjenesten har 19,5 stillinger. 
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hovedutvalget velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestleder velges av og 

blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valget gjelder for den kommunale 

valgperioden. Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, 

samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. 

barnevernloven kapittel 3. Hovedutvalget vedtar retningslinjer og foretar prioriteringer etter 

forslag fra administrasjonen. 

2.3 Situasjonen ved barneverntjenesten i Alta 

Nedenfor presenterer vi noen KOSTRA-tall som sier noe om prioritering, dekningsgrad og 

produktivitet i barneverntjenesten i Alta kommune. Tallene gjelder driftsåret 2013.
11

 

 
2.3.1 Prioritering 

Kommunens prioritering av barneverntjenesten er målt ut fra netto driftsutgifter
12

 til 

barneverntjenesten per innbygger 0 til 17 år, og andel av netto driftsutgifter som går til 

saksbehandling. 

 
Tabell 1: Netto driftsutgifter til barneverntjenesten per innbygger 0-17 år (2013) 

 
 

Som det framgår av tabellen ovenfor så skiller ikke Alta seg vesentlig ut fra 

sammenlikningskommunene når det gjelder netto driftsutgifter til barneverntjenesten per 

innbygger 0-17 år. Alta ligger likt med gruppe 12, noe under nivået for Finnmark og noe over 

nivået i landet.  

 
Tabell 2: Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (2013) 

 
 

                                                 
11

 Reviderte tall per 13.08.2014. 
12

 Netto driftsutgifter til saksbehandling og tiltak i og utenfor hjemmet. Driftsutgiftene inkludert avskrivninger 

etter at driftsinntektene, bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De 

resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
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Som det framgår av tabellen ovenfor så skiller ikke Alta seg vesentlig ut fra 

sammenligningskommunene når det gjelder andel netto driftsutgifter til saksbehandling i 

barneverntjenesten. Alta ligger imidlertid noe lavere enn sammenligningskommunene. 

 

Samlet sett kan det sies at Alta kommunes prioritering av barneverntjenesten i det vesentlige 

ligger på samme nivå som sammenligningskommunene. 

 
2.3.2 Dekningsgrad 

Dekningsgrad er målt ut fra andel undersøkelser og andel barneverntiltak i forhold til antall 

barn i alderen fra 0 til 17 år. 

 
Tabell 3: Andel barn med undersøkelser ift. innbyggere 0-17 år (2013) 

13
 

 
 

Som det framgår av tabellen ovenfor så har Alta kommune en noe høyere andel barn med 

undersøkelse ift. innbyggere 0-17 år enn sammenligningskommunene. 
 

 

Tabell 4: Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år (2013)  
14

 

 
 

Som det framgår av tabellen ovenfor så har Alta kommune en høyere andel barn med 

barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år enn sammenligningskommunene. 

 

Samlet sett viser dette at Alta kommune har en høyere dekningsgrad i barneverntjenesten sett 

i forhold til sammenligningskommunene. 

 

 

 

                                                 
13

 Mangler tall i KOSTRA for Finnmark. 
14

 Mangler tall i KOSTRA for Finnmark. 
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2.3.3 Produktivitet 

Produktiviteten er målt ut fra antall stillinger i barneverntjenesten i forhold til barn i 

kommunen fra 0 til 17 år, antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk, og andel 

undersøkelser med behandlingstid over tre måneder. 

 
Tabell 5: Andel stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år (2013) 

 
 

Som de framgår av tabellen ovenfor så er andelen stillinger med fagutdanning per 1000 barn 

0-17 år noe lavere i Alta kommune enn sammenligningskommunene. 

 
Tabell 6: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk i barneverntjenesten (2013) 

15
 

 
 

Som det framgår av tabellen ovenfor så har Alta kommune en høyere andel barn med 

undersøkelse eller tiltak per årsverk i barneverntjenesten enn sammenligningskommunene. 
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 Mangler tall i KOSTRA for Finnmark. 
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Tabell 7: Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder (2013) 

 
 

Av tabellen ovenfor ser vi at andelen undersøkelser med en behandlingstid over tre måneder 

er vesentlig lavere enn det som er tilfelle i sammenligningskommunene. 

 

Samlet sett ser vi at Alta kommune har en høyere produktivitet i barneverntjenesten enn det 

som er tilfelle for sammenligningskommunene. 

 

2.4 Organisering av kommunens tilsynsansvar for barn i fosterhjem i 
kommunen 

Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet 

og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.
16

 Dette omfatter 

også tilsyn med at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på 

hensiktsmessig måte, herunder samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. 

 

Fra og med 1. februar 2014 ble ansvaret for å føre tilsyn med barn i fosterhjem overført fra 

kommunens barneverntjeneste til et eget uavhengig organ for dette i kommunen. Dette 

organet skal på vegne av kommunen føre tilsyn med barn i fosterhjem i kommunen. 

Kommunen har stor frihet til å velge hvem som skal føre tilsynet på vegne av kommunen. 

Kommunen kan velge å legge ansvaret for tilsynet til en av de andre tjenestene i kommunen, 

for eksempel til de kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunen kan videre også velge 

å benytte eksterne aktører til å gjennomføre tilsynsbesøkene på vegne av kommunen, eller at 

kommuner inngår samarbeid om gjennomføringen av tilsynsbesøkene. Kommunen kan også 

legge tilsynsansvaret til barneverntjenesten.
17

    

 

I Alta kommune er det operative ansvaret for gjennomføringen av slikt tilsyn delegert til et 

eget tilsynsorgan, som per april 2015 var bemannet med en deltidsstilling (50 %). Denne 

stillingen er underlagt rådmannen, med assisterende rådmann som nærmeste overordnede.
18

 

En nærmere beskrivelse av stillingens ansvarsområde og oppgaver framgår av egen 

stillingsbeskrivelse for stillingen.   

                                                 
16

 Forskrift om fosterhjem § 8 andre ledd. 
17

 Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet; Rundskriv Q-1/2014; Merknader til forskrift om fosterhjem 

§§ 8 og 9 – Tilsyn med barn i fosterhjem, på side 5. 
18

 Saksfremlegg til kommunestyret; Opprettelse av kommunalt organ for tilsyn med barn i fosterhjem; Sak PS 

31/14 og stillingsbeskrivelse for tilsynsfører-funksjonen.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Alta Gruppe 12 Finnmark Landet

Andel undersøkelser med
behandlingstid over tre
måneder



Barneverntjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

3. HVORDAN BLIR BARNEVERNTJENESTENS 
GENERELLE OPPGAVER IVARETATT? 
 

3.1 Hva slags forebyggende arbeid deltar barneverntjenesten i?  

3.1.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid. 

 
3.1.2 Data 

Det kan skilles mellom ulike former for forebygging. Primærforebygging, eller generell 

forebygging, kan bestå av vidt spekter av tiltak for alle barn og unge i kommunen, mens 

sekundærforebygging er tiltak for identifiserte risikogrupper. Tertiærforebygging, eller 

individuell forebygging, er tiltak som igangsettes der problemene allerede har manifestert 

seg.
19

 Visuelt kan dette framstilles som en trekant:
20

 

 
Figur 2: Generell og individuell forebygging  

 
 

 

Tverrfaglig organisering 

De ulike tjenestene (herunder barneverntjenesten) i barn- og ungetjenesten er organisert i tre 

tverrfaglige team.
21

 Dette er team sentrum, øst og vest. Hver av de tre teamene har ansvaret 

for ulike nedslagsfelt og områder i kommunen. I styringsdokument for barn- og ungetjenesten 

heter det at formålet med etableringen av teamene er å søke å øke potensialet for å komme 

tidlig inn i saker og lettere koordinere tjenester i saker som krever innsats fra flere tjenester. 

Meningen er at teamene skal ha møter en gang i uka. I intervju har revisjonen blitt opplyst om 

at det per april 2015 kun er team sentrum som har slike møter. De to andre teamene har ikke 

hatt møter siden høsten 2014. Etter det revisjonen har fått opplyst er mangel på (tverrfaglige) 

saker årsaken til at de to andre teamene ikke har fungert som planlagt. På den annen side ble 

                                                 
19

 Rundskriv Q-25/2005 Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier. 
20

 Figuren gjelder tiltak for skolelever; se rundskriv Q-25/2005 Barnevernet og det forebyggende arbeidet for 

barn og unge og deres familier, på side 11. 
21

 De andre tjenestene er helsesøstertjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og habiliteringstjenesten. 



Barneverntjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 16 

 

det nevnt at den tverrfaglige organiseringen gjør det lettere å få i gang samarbeid tidlig i 

prosessen.  

 

Tiltaksteamet 

Kommunestyret vedtok i desember 2012 å styrke barneverntjenesten med tre stillinger.
22

 
23

Dette for å styrke det forebyggende arbeidet i barneverntjenesten.
24

 Etter en modell fra 

andre kommuner ble det valgt en organisering der en skiller det forebyggende arbeidet fra 

ordinær saksbehandling ved å etablere et eget tiltaksteam.
25

 I omtalen av dette teamet sies det 

at «en slik organisering vil sikre at intensjonen i kommunestyrets vedtak blir ivaretatt, ved at 

den samla ressursen rettes mot det forebyggende arbeidet i familier». Per april 2015 besto 

tiltaksteamet av fem fagstillinger, herunder psykologspesialist, klinisk sosionom, 

atferdsterapeut og to PMTO-terapeuter.
26

 
27

 

 

Tiltaksteamet har en flat struktur og er direkte underlagt leder i barn- og ungetjenesten. Det er 

meningen at barneverntjenesten (og andre tjenester i barn- og ungetjenesten) skal ha «et tett 

samarbeid» med tiltaksteamet.
28

 Meningen er at den enkelte saksbehandler i 

barneverntjenesten (og andre tjenester) skal kunne melde saker til teamet der det er behov for 

ulike tiltak og oppfølging i hjemmet. Videre er det slik at tiltaksteamet benytter samme 

fagprogram som barneverntjenesten. Barneverntjenesten har imidlertid ikke direkte tilgang til 

tiltaksteamets saker. Dette av hensyn til taushetsplikten.  

 

En av hovedintensjonene med teamet er å ha sterkt fokus på familieveiledning og hindre 

plassering av barn i medhold av barnevernloven. I kommunens årsmelding for 2013 blir det 

uttrykt at man «har stor tiltro til at teamet på sikt vil bidra til at antallet plasseringer i 

fosterhjem/institusjoner vil gå ned som en følge av god oppfølging av familier der det 

oppdages omsorgssvikt».
29

 I kommunes årsmelding for 2014 blir det sagt at teamet «har sterkt 

fokus på familieveiledning» og det å «hindre plassering av barn i medhold av 

barnevernloven».  

 

Tiltaksteamet deltar i arbeidet med Tidlig innsats, på teammøter, i tverrfaglig drøfting og 

tverrfaglig arbeid knyttet til tverrfaglige saker på lik linje med de andre tjenestene i barn- og 

ungetjenesten.
30

 Teamet har møter på mandager og torsdager. Møtene på mandagene er av 

faglig art, mens møtene på torsdager omhandler konkrete (tverrfaglige) saker. 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at tiltaksteamet ikke driver primærforebygging, men 

sekundærforebygging. Dette betyr at de ikke er i førstelinjetjenesten, men at saker blir henvist 

fra de andre tjenestene i barn- og ungetjenesten. Den tjenesten som henviser flest saker er 

barneverntjenesten (det vi si 60 av i alt 135 individsaker).
31

 Også en høy andel av de sakene 

tiltaksteamet har fått fra de øvrige instansene sorterer under barneverntjenesten, men 

                                                 
22

 Sak 141/12 Budsjett 2013. 
23

 De tre stillingene er plassert under funksjon 333 – Annet forebyggende arbeid i barn- og ungetjenesten. 
24

 Alta kommune; Notat vedrørende organisering av tiltaksteam i barn- og ungetjenesten. 
25

 Alta kommune; Internkontroll for barneverntjenesten, på side 8. 
26

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 45. 
27

 PMTO = Parent Management Training Oregon; Retter seg mot barn i alderen 3 til 12 år som viser tydelige 

tegn på atferdsvansker.  
28

 Alta kommune; Internkontroll for barneverntjenesten, på side 8. 
29

 Alta kommune; Årsmelding 2013, på side 41. 
30

 Informasjonsskriv om tiltaksteamet i barn- og ungetjenesten. 
31

 Oppsummeringsrapport for Tiltaksteamet ved barn- og ungetjenesten, 2014. 
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oppdraget er initiert av andre. I intervju ble det videre opplyst om at tiltaksteamet har et godt 

samarbeid med barneverntjenesten. 

 

Tidlig innsats 

Barneverntjenesten inngår i barn- og ungetjenestens arbeid med Tidlig innsats (TI). Dette er 

en arbeidsform som er ment å være forebyggende.
32

 Arbeidet gjennomføres ved at 

tverrfaglige grupper gjennomfører observasjoner av barn i barnehager og skoler. 

Observasjonene gjøres i samarbeid med ansatte på virksomhetene. På bakgrunn av dette 

drøftes utfordringer der det foreslås tiltak for enkeltbarn og grupper av barn. For noen barn 

konkluderes det med at de foresatte anmodes om å sende særskilt henvisning til for eksempel 

PPT for nærmere utredning. Ifølge Alta kommunes årsmelding for 2014 har en slik flerfaglig 

observasjonsmetode en treffprosent på ca. 80 prosent i å avdekke vansker, mens tradisjonelle 

metoder har ca. 20 prosent treff. I intervju ble det opplyst at de oppdager «vesentlig mer» 

gjennom denne metoden enn det de gjorde tidligere. Det ble videre opplyst at de har mer 

tilstedeværelse i skoler og barnehager nå enn tidligere.  

 

Tilstedeværelse på ungdomskolene  

Team sentrum er til stedet på Alta ungdomsskole og Sandfalle ungdomsskole to ganger i 

måneden. Dette for å drøfte konkrete enkeltsaker eller som samtalepartner. I intervju ble det 

opplyst at de er opptatt av tilstedeværelse. 

 

Ungdomskontakten 

Det forebyggende arbeidet til Alta kommune ivaretas også av kommunens ungdomskontakt. 

Denne ble etablert i januar 2015. Dette er ment som et lavterskeltilbud til ungdom mellom 13 

og 23 år. Denne er ikke en del av barneverntjenesten, men har som et mål å kunne «sette 

ungdom i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet» (herunder barneverntjenesten).
33

 

Ungdomskontakten er mye ute i felten og driver det en kaller primærforebygging. 

Ungdomskontakten har en egen side på Facebook.
34

  

 

Konkrete hjelpetiltak 

I intervju ble det opplyst at de hjelpetiltak som barneverntjenesten iverksetter i konkrete saker 

er av klart forebyggende karakter.  

 

Har det forebyggende arbeidet effekt? 

Regnskapstall viser at utgiftene til plassering i fosterhjem har gått fra et stort merforbruk i 

2012 og 2013 til et relativt høyt mindreforbruk i 2014. KOSTRA-tall for 2011-2014 viser at 

andelen undersøkelser som førte til tiltak har gått ned fra 54 % i 2011 % til 45 % i 2014. Dette 

kan være en indikasjon på at et økt fokus på forebyggende og tverrfaglig arbeid har hatt 

effekt.  

 
3.1.3 Vurderinger 

Barnevernloven § 3-1 pålegger kommunen ved barneverntjenesten å følge nøye med i de 

forhold barn lever under, samt finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

atferdsproblemer. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke problemer så tidlig 

at varige problemer unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Dette betyr at 

                                                 
32

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 44. 
33

 Informasjonsskriv om Ungdomskontakten. 
34

 https://www.facebook.com/UtekontakteniAlta?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/UtekontakteniAlta?fref=ts
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barneverntjenesten skal ha rutiner for forebyggende arbeid. Ved barneverntjenesten i Alta 

kommune gis det uttrykk for at de har gode rutiner for sitt forebyggende arbeid. Revisjonen 

registrerer at det er tatt i bruk en rekke tverrfaglig tiltak som er ment å avdekke mulige 

vansker hos barn på et tidlig tidspunkt. Videre nevnes konkrete hjelpetiltak i konkrete saker 

som et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet. Samlet sett er det revisjonens inntrykk at 

barneverntjenesten, sammen med andre tjenester i barn- og ungetjenesten, har en rekke rutiner 

som bidrar til forebyggende arbeid blant barn og unge i Alta kommune.  

 

3.2 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med andre deler av 
forvaltningen? 

3.2.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen 

 
3.2.2 Data 

Det forhold at barneverntjenesten er organisert i en tverrfaglig virksomhet sammensatt av fire 

kommunale tjenester rettet mot barn og unge, medfører i seg selv til et tettere samarbeid 

mellom disse tjenestene enn det som var tilfellet tidligere. I intervju trakk alle informantene 

fram det tverrfaglige samarbeid som nå finnes mellom barneverntjenesten, 

helsesøstertjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og habiliteringstjenesten. Det ble også 

nevnt at barneverntjenesten har et godt samarbeid med kommunens tiltaksteam. 

 

I intervju ble det videre trukket fram at det er et godt samarbeid mellom barn- og 

ungetjenesten på den ene siden og barnehagene og skolene på den andre siden. Dette framgår 

også av kommunens årsmeldinger.  

 

Barneverntjenesten samarbeider med statlige etater som rus- og psykiatritjenesten, 

voksenpsykiatrisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste, familievernkontoret, BUF-

etat og politiet. I intervju ble det nevnt at samarbeidet med BUF-etat har blitt noe redusert. 

Dette på grunn av endrede arbeidsoppgaver i BUF-etat. Det ble spesielt nevnt at 

barneverntjenesten har et godt og rutinemessig samarbeid med politiet. Det ble videre nevnt at 

barneverntjenesten søker råd og veiledning hos Fylkesmannen. 

 

På fylkeskommunalt nivå samarbeider barneverntjenesten med de videregående skolene. 

Dette gjelde samarbeid i tilfeller der barn som mottar hjelp fra barneverntjenestens skal 

begynne på videregående skole.   

 
3.2.3 Vurderinger 

I henhold til barnevernloven § 3-2 skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser 

ivaretas også av andre offentlige organer. Videre heter det at barneverntjenesten skal 

samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver 

som den er pålagt etter barnevernloven. Revisjonen vurderer det slik at barneverntjenesten i 

Alta kommune har samarbeid med andre offentlige organer i tråd med intensjonene for dette i 

barnevernloven. 
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3.3 Hvordan samarbeider barneverntjenesten med frivillige 
organisasjoner? 

3.3.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten bør samarbeide med frivillige organisasjoner. 

 
3.3.2 Data 

I barneverntjenestens rutinehåndbok (kap. 4.5.6) framgår samarbeid med frivillige 

organisasjoner som et av flere forslag til mulige hjelpetiltak i konkrete saker. 

 

I intervju ble det opplyst at barneverntjenesten har formelt samarbeid med Veiledningssentret 

for pårørende i Alta (Norske kvinners sanitetsforening).
35

 Samarbeidet omfatter blant annet 

veiledning av barn og unge og samarbeid i konkrete saker. Det ble videre opplyst at 

barneverntjenesten ikke har noe formelt samarbeid med andre frivillige organisasjoner/private 

instanser.  

 

Barneverntjenesten har imidlertid noe uformelt samarbeid med noen frivillige organisasjoner. 

I intervju ble det nevnt at de har samarbeid med «Jul med mening»,
36

 «Fritid med bistand»
37

 

(Aktiv fritid) og Røde Kors (aktivitetsleir). I tillegg har barneverntjenesten samarbeid med 

frivillige organisasjoner i forbindelse med konkrete hjelpetiltak for det enkelte barn. 

Eksempel på dette er samarbeid med lokale idrettslag i konkrete saker.  

 

I intervju ble det opplyst at barneverntjenesten generelt sett har en åpen dør og er åpen for mer 

samarbeid med frivillige organisasjoner.  

 
3.3.3 Vurderinger 

I henhold til barnevernloven § 3-3 bør barneverntjenesten samarbeide med frivillige 

organisasjoner. I lovforarbeidene sies det at bestemmelsen er gjort generell, og det sies ikke 

noe bestemt om hva det skal samarbeides om.
38

 Det sies videre at det i praksis vil være aktuelt 

å samarbeide om forebyggende tiltak. Men også når det gjelder tiltak for det enkelte barn er 

det grunn til slikt samarbeid. Bestemmelsen sier heller ikke noe bestemt om hvordan 

samarbeidet skal skje. Videre er det slik at bestemmelsen er en bør-regel.  

 

Revisjonen vurderer det slik at barneverntjenesten i Alta kommune sitt samarbeid med 

frivillige organisasjoner i all hovedsak skjer uformelt og ikke i omfattende grad. Dette betyr at 

det finnes et forbedringspotensial på dette området.  

3.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ivaretar sine generelle oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Det finnes imidlertid et forbedringspotensial på dette området. 

Revisjonen vil spesielt nevne muligheten til å ha et mer organisert samarbeide med frivillige 

organisasjoner. 

 

                                                 
35

 http://veiledningssenter.no/nord-norge  
36

 http://www.jul-med-mening.no/  
37

 http://www.fritidmedbistand.no/  
38

 Ot.prp.nr.44 (1991-1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven), på side 106. 

http://veiledningssenter.no/nord-norge
http://www.jul-med-mening.no/
http://www.fritidmedbistand.no/
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4. ER SAKSBEHANDLINGEN I BARNEVERNTJENESTEN 
PÅ ET TILFREDSSTILLENDE NIVÅ? 

4.1 Rutiner for saksbehandling i barneverntjenesten 

Barneverntjenesten i Alta kommune har utarbeidet en egen rutinehåndbok for sin 

saksbehandling innenfor ulike sakstyper. Innledningsvis omtaler håndboka 

bakgrunnsinformasjon, formålet med håndboka, håndbokas oppbygging og hvordan den kan 

benyttes. Håndboka inneholder følgende kapittel: 

 

 Meldinger 

 Undersøkelser 

 Midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner 

 Hjelpetiltak for barn og familier 

 Vilkår for omsorgsovertakelse 

 Barneverntjenestens arbeid med fylkesnemndsaker 

 Tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker 

 Vilkår for opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse 

 Tiltak for ungdom over 18 år 

 Arbeid med barn i fosterhjem 

 Arbeid med adopsjonssaker 

 Arbeid med mindreårige asylsøkere 

 Arbeid med barn og vold i nære relasjoner 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det har vært jobbet over flere år og lagt mye 

ressurser i å få på plass en helhetlig rutinehåndbok for barneverntjenesten. I intervju ble det 

videre opplyst at ikke alle kapitlene i håndboken er ferdigstilt. Det ble videre nevnt at man har 

som mål å gjøre håndboken elektronisk etter hvert. 

 

4.2 Overholdes de ulike tidsfristene i saksbehandlingen? 

4.2.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten skal overholde de ulike tidsfristene i saksbehandlingen 

 
4.2.2 Data 

 

Meldinger 

I barneverntjenestens rutinehåndbok framgår det at meldinger skal gjennomgås «snarest og 

senest innen en uke». Det framgår videre at barneverntjenesten «må føre kontroll med at 

fristen for behandling av melding overholdes». 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at alle meldinger blir gjennomgått innen èn uke. I 

praksis utføres gjennomgangen kontinuerlig av barnevernleder, samt at det avholdes to 

meldingsmøter per uke. På disse møtene deltar barnevernleder og to saksbehandlere.  

 

I barneverntjenestens rapporterte tall til Fylkesmannen per 31.12 2014 framgår det at 

barneverntjenesten mottok 127 meldinger siste halvår 2014. Det framgår videre at alle disse 
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meldingene ble gjennomgått innen èn uke. Det samme viser kommunens innrapporterte 

KOSTRA-tall for 2013 og foreløpige KOSTRA-tall for 2014. I barneverntjenestens 

innrapporterte tall til fylkesmannen for første kvartal 2015 framgår det at det ikke var noen 

fristbrudd i denne perioden. 

 

Samlet sett betyr dette at barneverntjenesten ikke hadde noen fristoversittelser for 

gjennomgang av meldinger i 2013, 2014 og første kvartal 2015. 

 

Undersøkelser 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at barneverntjenesten ikke klarer å gjennomføre alle 

undersøkelser innen fristen på tre måneder. Dette framgår også av kommunens årsmelding for 

2014.
39

 I intervju ble kapasitetsproblemer (blant annet på grunn av sykemeldinger) trukket 

fram som den viktigste forklaringen på dette. Også dette framgår av kommunens 

årsmelding.
40

 

 

I barneverntjenestens innrapporterte tall til fylkesmannen for første kvartal 2015 framgår det 

at det forekom fristbrudd i 10 av 72 undersøkelser i denne perioden. Dette utgjør fristbrudd i 

om lag 14 prosent av undersøkelsene. I barneverntjenestens rapporterte tall til Fylkesmannen 

per 31.12 2014 framgår det at andelen undersøkelser med fristbrudd var på 30 prosent siste 

halvår 2014.
41

 KOSTRA-tall for 2013 viser at andelen undersøkelser som ikke ble 

gjennomført innen fristen på tre måneder var på 18,5 prosent dette året. Foreløpige KOSTRA-

tall for 2014 viser at andelen fristbrudd var økt til 24 prosent dette året. I intervju har 

revisjonen imidlertid blitt opplyst om at man i denne situasjonen har prioritert de mest 

prekære sakene. En gjennomgang av kommunens årsmeldinger for 2012, 2013 og 2014 viser 

at barneverntjenesten har slitt med å overholde fristen for undersøkelser alle disse tre årene. 

 

Samlet sett er det altså på det rene at barneverntjenesten har en høy andel fristbrudd når det 

gjelder undersøkelser, men en ser at tendensen viser en nedgang i andelen fristbrudd. Det kan 

også nevnes at KOSTRA-tall viser at barneverntjenesten i Alta kommune har hatt en lavere 

andel fristoversittelser for undersøkelser enn utvalgte sammenlikningskommuner (se tabell 7).  

 

Tilbakemelding til melder 

I barneverntjenestens rutinehåndbok framgår det at «offentlig melder» skal få en 

tilbakemelding om at meldingen er mottatt «innen tre uker» fra meldingen ble mottatt hos 

barneverntjenesten. I intervju ble det opplyst at barneverntjenesten har som rutine å sende 

tilbakemelding til offentlig melder (andre offentlige instanser). Det ble videre opplyst om at 

tilbakemeldingene skjer innen tre uker. Revisjonen har videre blitt opplyst om at 

barneverntjenesten også sender tilbakemelding til private meldere. Dette skjer imidlertid 

sjelden da private meldere ofte er anonyme. 

 
4.2.3 Vurderinger 

Barneverntjenesten skal snarest mulig, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Vår undersøkelse 

viser at barneverntjenesten overholder denne fristen.  

 

Dersom en melding ikke blir henlagt skal det gjennomføres undersøkelse snarest og senest 

innen tre måneder. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke overholder denne fristen 

                                                 
39

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 46. 
40

 Alta kommune; Årsmelding 2014, på side 46. 
41

 Se også Alta kommunes årsmelding for 2014, på side 46.  
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i alle tilfeller. Revisjonen finner i den sammenheng grunn til å bemerke at andelen 

undersøkelser som ikke gjennomføres innen fristen må vurderes å være høy. Revisjonen vil 

videre uttrykke en viss bekymring i forhold dette. Revisjonen vil særlig bemerke at fristbrudd 

i seg selv utgjør en risiko for at barn som skulle mottatt hjelp ikke får nødvendig hjelp 

tidsnok. Revisjonen registrerer at fristbruddene sannsynligvis skyldes mangel på kapasitet i 

barneverntjenesten. 

 

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten tilbakemelding 

innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har 

praksis for å sende tilbakemelding innen fristen.  

 
4.2.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten i en stor andel tilfeller ikke overholder fristen på 

tre måneder for gjennomføring av undersøkelser. Barneverntjenesten overholder fristen for 

gjennomgang av meldinger. 

 

4.3 Er vedtak om tiltak tilfredsstillende utredet og begrunnet? 

4.3.1 Revisjonskriterier 

 

 Vedtak om tiltak skal være tilfredsstillende utredet og begrunnet. 

 
4.3.2 Data 

Barneverntjenesten har nedskrevne rutiner for saksbehandling og undersøkelser. Disse 

framgår av barneverntjenestens rutinehåndbok. Barneverntjenesten bruker fagprogrammet 

Familia. Fagprogrammet inneholder maler for saksbehandlingen. 

 

Utredning (Undersøkelser) 

Rutinene for gjennomføring av undersøkelser framgår av barneverntjenestens rutinehåndbok 

kapittel 2. Kapitlet inneholder følgende hovedpunkter: 

 

 Henvisning til regelverk 

 Plan for undersøkelsen 

 Praktiske rutiner for undersøkelsen 

 Hvor omfattende undersøkelsen skal være 

 Hvem som er part i saken 

 Samarbeid med foreldre 

 Informasjon fra barnet og barnets rett til medvirkning 

 Innhenting av opplysninger fra andre instanser 

 Informasjon fra privatpersoner 

 Bruk av sakkyndige 

 Konklusjoner av undersøkelsen 

 Sjekkliste for undersøkelser 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at en standard undersøkelse inneholder følgende 

elementer: 

 Gjennomgang av melding 

   (Ved mistanke om vold med mer drøftes saken med politiet) 

 Sender brev til foreldre/foresatte med informasjon om innkommet melding 
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 Gjennomfører meldingsmøte med foreldrene/foresatte 

 Ber om samtykke fra foreldrene til å innhente informasjon fra andre instanser 

 Skriftlig innhenting av informasjon 

 Utarbeider en undersøkelsesplan (som skal følges) 

 Gjennomfører en utredning: Foretar hjemmebesøk og samtaler med barna 

 Samtaler med samarbeidspartnere 

 I vanskelige saker leies det inn sakkyndig hjelp 

 Vurdering av om det skal settes inn hjelpetiltak, gjennomføres omsorgsovertakelse eller at 

saken skal henlegges 

 Utarbeiding av undersøkelsesrapport 

 Vedtak/henleggelse 

 

Vår gjennomgang av brukermapper for barn med hjelpetiltak viser at det iverksettes en 

prosess med innhenting av opplysninger fra andre offentlige instanser i alle de undersøkte 

sakene. Dette skjer i all hovedsak på bakgrunn av at foreldrene/foresatte underskriver et 

samtykkeskjema for innhenting av opplysninger. 

 

Vedtak om hjelpetiltak 

Barneverntjenesten har en fast mal for vedtak om hjelpetiltak. I barneverntjenestens 

rutinehåndbok kapittel 4.6.2.1 framgår det at vedtak om hjelpetiltak skal inneholde følgende: 

 

 Opplysninger/informasjon: 

o Relevante personopplysninger 

o Type tiltak 

o Vedtakets varighet 

o Rammer for tiltaket (f.eks. omfang og økonomi) 

o Eventuelle vilkår/forutsetninger 

o Henvisning til tiltaksplan – Utfyllende målbeskrivelser 

o Evalueringsdato 

o Oppdragstaker 

 Bakgrunnen for saken 

o Beskrivelse av hjelpebehovet/problemet 

 Lovhjemmel 

 Begrunnelse 

o Grunnlag for vedtaket 

o Målsetting/hensikten med tiltaket 

 Informasjon om klageadgangen 

 

Vår gjennomgang av brukermapper for barn med hjelpetiltak viser at vedtakene inneholder 

opplysninger om sakens bakgrunn, vurdering/konklusjon, begrunnelse og henvisning til de 

lovhjemler som er brukt. Vedtakene inneholder i all hovedsak ikke gjengivelse av de brukte 

lovhjemler.
42

 

 

Forberedelse av sak om omsorgsovertakelse 

Når vilkårene for tiltak som hører under fylkesnemnda for sosiale saker sitt 

myndighetsområde er til stede, er det barneverntjenestens ansvar å forberede og fremme 

forslag til tiltak overfor fylkesnemnda. Det er fylkesnemnda som fatter vedtak i saken.
43

 

                                                 
42

 Alle vedtakene gjenga barnevernloven § 4-5, men gjenga ikke de anvendte §§ 4-1 og 4-4. 
43

 Arbeidet i fylkesnemnda omfattes ikke av denne rapporten. 
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I barneverntjenestens rutinehåndbok kapittel 6 framgår barneverntjenestens rutiner for 

forberedelse av saker til fylkesnemnda. Her heter det blant annet at det er kommuneadvokaten 

som har ansvaret for å utrede saken kronologisk (lage saksfremstilling) og at det er 

saksansvarlig i barneverntjenesten sitt ansvar å begrunne forslaget til vedtak med en 

barnevernfaglig vurdering. Ifølge rutinehåndboka skal den barnevernfaglige vurderingen bestå 

av følgende elementer: 

 

 Inndeling i naturlige temaer (f.eks. foreldre hver for seg, barnet/barna etc.) 

 Hvordan hjelpetiltak har vært gjennomført og endringspotensial 

 Begrunnelse for at lovens vilkår for å gripe inn er oppfylt 

 Valg av tiltak med begrunnelse 

 Valg av plasseringsalternativ 

 Samværsordning 

 Oppfølging av foreldre i forhold til kontakt med hjelpeinstanser 

 Informasjon om partene i saken  

 

I rutinehåndboka kapittel 5 heter det at barneverntjenesten må legge fram dokumentasjon for 

de faktiske forholdene som forslaget bygger på. 

 

I rutinehåndboka kapittel 6 heter det videre at barneverntjenestens skriftlige saksfremstilling 

med vedlegg skal vurderes, kontrolleres og suppleres med prosesskrift utarbeidet av 

kommunens advokat. Det er kommunens advokat som sender saken til fylkesnemnda. 

 

Revisjonen har ikke gjennomgått brukermapper knyttet til saker om omsorgsovertakelse. 

 
4.3.3 Vurderinger 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak
 
treffes, jf. 

forvaltningsloven § 17 første ledd. Vår undersøkelse viser at de undersøkte vedtak om 

hjelpetiltak er tilfredsstillende utredet før vedtak treffes. Videre er hovedregelen i 

forvaltningsloven at et enkeltvedtak skal være skriftlig (§ 23).
. 
Vår undersøkelse viser at det 

fantes skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene. Videre er det slik at enkeltvedtak skal 

grunngis samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Vår 

undersøkelse viser at så er tilfelle. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger 

på, med mindre parten kjenner reglene, jf. forvaltningsloven § 25 første ledd. I den 

utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen 

også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. Vår 

undersøkelse viser at det blir henvist til de anvendte reglene, men at ikke alle blir gjengitt.  I 

begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på, jf. 

forvaltningsloven § 25 andre ledd. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. 
 
 
4.3.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at vedtak blir tilfredsstillende utredet og begrunnet. Revisjonen vil 

imidlertid bemerke at det i all hovedsak ikke er praksis for å gjengi det anvendte regelverket. 

Her foreligger det altså et forbedringspotensial. 
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4.4 Underrettes partene på riktig måte? 

4.4.1 Revisjonskriterier 

 

 Partene skal underrettes på riktig måte. 
 
4.4.1 Data 

Underretning om vedtak om hjelpetiltak: 

I intervju ble det opplyst at barneverntjenesten har faste maler for underretninger om vedtak 

om hjelpetiltak. I praksis er det vedtaksdokumentet som fungerer som 

underretningsdokument. 

 

I barneverntjenestens rutinehåndbok kapittel 4.6.5 framgår det at «partene» skal informeres 

om vedtaket «så snart som mulig». Hvem som er parter i en barnevernsak framgår av 

barneverntjenestens rutinehåndbok kapittel 4.5.3. Her heter det innledningsvis at partene først 

og fremst er «barnet selv og foreldrene».
44

 Det heter videre at «barn får partsrettigheter i 

egen sak dersom de har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder». I intervju ble det opplyst at 

det er praksis for å sende underretning til foreldrene. Revisjonen har videre blitt opplyst om at 

det er praksis for å sende underretning om vedtak til barn som har fylt 15 år. 

 

I rutinehåndboken framgår det videre at underretning om vedtaket «skal skje skriftlig», men at 

vedtaket kan gis muntlig i saker som haster. Da er forutsetningen at meldingen 

«skriftliggjøres etterpå». Det framgår også at meldingen om vedtak skal inneholde 

opplysninger om klageadgang, samt adgangen til å se sakens dokumenter. I intervju ble det 

opplyst at de blant annet informerer om retten til å se sakens dokumenter i møter med 

foreldre/foresatte (for eksempel på møte der barneverntjenesten gjennomgår innkommet 

melding med foreldrene). 

 

Vår gjennomgang av brukermapper for barn med hjelpetiltak viser at vedtakene i all hovedsak 

blir sendt samme dag som vedtaket er fattet. Gjennomgangen viser videre at underretningen 

inneholder opplysninger om klageadgang og retten til å se sakens dokumenter.  

Underretning om vedtak om omsorgsovertakelse: 

Underretning om vedtak om omsorgsovertakelse tilligger fylkesnemnda for sosial saker, jf. 

barnevernloven § 7-21.
45

  

 
4.4.2 Vurderinger 

Underretning om vedtak om hjelpetiltak 

I forvaltningsloven § 27 første ledd framgår det at det forvaltningsorgan som har truffet 

vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Dersom en 

mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal organet også 

underrette den mindreårige selv. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har praksis for 

å sende underretning til partene. I saker der begrunnelsen etter forvaltningsloven § 24 skal gis 

samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen. Vår undersøkelse viser at 

barneverntjenesten har praksis for dette. 

                                                 
44

 I rutinehåndboken gjøres det også en nærmere redegjørelse for hvem som er parter i en barnevernssak. 
45

 Saksbehandlingen i fylkesnemnda er ikke gjenstand for undersøkelse i denne rapporten. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A724
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I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 

nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr. § 19 til å se sakens 

dokumenter. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har praksis for å gi opplysninger 

om klageadgangen og retten til å se sakens dokumenter. 

 
4.4.3 Konklusjon 

Partene skal underrettes på riktig måte. I praksis betyr dette at partene skal underrettes i tråd 

med de krav som stilles om dette i forvaltningsloven. Vår undersøkelse viser at 

barneverntjenesten underretter partene slik forvaltningsloven krever. 

 

 

4.5 Konklusjon  

 

Vår undersøkelse viser at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke fullt ut er på et 

tilfredsstillende nivå. Dette betyr at det finnes forbedringspotensial på enkelte punkter. Dette 

gjelder særlig etterlevelse av fristen på tre måneder for gjennomføring av undersøkelser. 

 

 
  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A718
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A719
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5. FØLGER BARNEVERNTJENESTEN OPP BARN MED 
TILTAK PÅ EN TILSTREKKELIG MÅTE? 
 

5.1 Har barneverntjenesten rutiner for oppfølging av barn under tiltak? 

5.1.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten skal ha rutiner for oppfølging av barn under tiltak. 

 
5.1.2 Data 

Siste halvår 2014 hadde barneverntjenesten ansvaret for 157 barn på tiltak.  

 

I barneverntjenestens rutinehåndbok kapittel 4.6.8 framgår det at oppfølging av barn på 

hjelpetiltak «er en viktig forutsetning for at disse kan lykkes». I intervju ble det opplyst at 

barneverntjenesten har rutiner for oppfølging av barn på hjelpetiltak. Et viktig hjelpemiddel i 

så måte er utarbeiding av tiltaksplaner.  I Intervju ble det opplyst at det er praksis for å 

utarbeide tiltaksplaner (se nedenfor).  

 

I rutinehåndboken framgår det at tiltaksplanen skal vise varighet og hvilke tiltak som skal 

iverksettes. Det framgår videre at tiltaksplanen bør utarbeides sammen med foresatte og 

barnet/ungdommen. Det framgår også at planen skal spesifisere hvem som har ansvaret for 

oppfølgingen samt hovedmål og delmål. Det framgår videre at tiltaket skal evalueres på et 

fastsatt tidspunkt for å kunne ta stilling til om tiltaket bør fortsette, erstattes eller suppleres 

med andre hjelpetiltak, eller avsluttes. Ved evalueringen er det lagt opp til at «en skal søke å 

få tilbakemelding fra tjenestemottaker». 

 

I intervju ble det opplyst om at de «ikke er flinke nok» til følge opp hjelpetiltakene i alle saker. 

Det ble videre nevnt at «enkelte blir fulgt bra opp, mens andre dessverre ikke følges godt nok 

opp». I intervju ble det også trukket fram at de nok ikke rekker å evaluere tiltaksplaner så ofte 

som ønskelig. I barneverntjenestens innrapporterte tall til fylkesmannen for siste halvår 2014 

framgår det at (kun) 82 av 157 barn på tiltak hadde fått evaluert sin tiltaksplan siste halvår. 

Flere av informantene trakk fram kapasitetsmangel (arbeidspress) som årsak til dette. 

 
5.1.3 Vurderinger 

I barneverntjenesteloven § 4-5 framgår det at barneverntjenesten skal følge nøye med på 

hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig. Vår undersøkelse 

viser at barneverntjenesten har rutiner for oppfølging, men at disse ikke etterleves godt nok i 

praksis. I barnevernloven § 4-5 framgår det videre at det skal utarbeides en tiltaksplan og at 

denne skal evalueres regelmessig. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke klarer å 

evaluere tiltaksplaner som ønsket. Revisjonen vurderer den informasjon som er gitt i intervju 

slik at evalueringen av tiltaksplaner knyttet til enkelte barn ikke skjer så regelmessig som 

lovens intensjon legger opp til. Samlet sett kan dette medføre at det kan forekomme svikt i 

oppfølgingen. 

 
5.1.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har rutiner for oppfølging, men at disse ikke 

etterleves godt nok i praksis. 
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5.2 Utarbeides det tiltaksplaner og omsorgsplaner? 

5.2.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten skal utarbeide tiltaksplaner og omsorgsplaner. 

 
5.2.2 Data 

 

Tiltaksplaner 

Som nevnt ovenfor er det etablert rutine i barneverntjenesten for at det skal utarbeides 

tiltaksplaner i forbindelse med oppfølging av barn på hjelpetiltak. I intervju ble det opplyst at 

dette også gjøres i praksis. I barneverntjenestens innrapporterte tall til fylkesmannen for siste 

halvår 2014 framgår det at alle barn med vedtak om tiltak hadde fått utarbeidet tiltaksplaner. 

Videre viser vår gjennomgang av 10 brukermapper at alle de respektive barna hadde fått 

utarbeidet tiltaksplaner. 

 

Omsorgsplaner 

Etter at Fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal barneverntjenestens 

fosterhjemsteam utarbeide en foreløpig omsorgsplan som skal gjelde i to år. Denne blir senere 

evaluert. Når barnet blir tildelt plass i et endelig fosterhjem utarbeides det en endelig 

omsorgsplan for barnet. Denne er overordnet og fast, og den blir ikke evaluert. Rutiner for 

utarbeidelse av omsorgsplan framgår av barneverntjenestens rutinehåndbok kapittel 5.4.3. I 

intervju ble det opplyst at barneverntjenesten har praksis for å utarbeide omsorgsplaner.  

I barneverntjenestens innrapporterte tall til fylkesmannen for siste halvår 2014 framgår det at 

alle barn under omsorg hadde omsorgsplaner. 

 

I tillegg til endelig omsorgsplan utarbeider barneverntjenesten en arbeidsplan. Arbeidsplanen 

vil, i motsetning til omsorgsplanen, evalueres og endres etter behov. Det er imidlertid ikke 

noe lovkrav å utarbeide slike arbeidsplaner. 

 
5.2.3 Vurderinger 

Når det er fattet vedtak om hjelpetiltak skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan, jf. barnevernloven § 4-5. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har praksis 

for å gjøre dette. I henhold til barnevernloven § 4-15 tredje ledd skal barneverntjenesten ved 

omsorgsovertakelse vedta en plan for barnets omsorgssituasjon (omsorgsplan). Vår 

undersøkelse viser at barneverntjenesten har praksis for å gjøre dette. 

 
5.2.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at det utarbeides tiltaksplaner og omsorgsplaner.  
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5.3 Gjøres det oppfølging med barnas situasjon i fosterhjemmet? 

5.3.1 Revisjonskriterier 

 

 Barneverntjenesten som omsorgskommune skal følge opp barn i fosterhjem. 

 
5.3.2 Data 

Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem er organisert i et eget fosterhjemsteam 

bestående av fem personer. Det har blitt diskutert om hvorvidt teamet bør utvides til å bestå av 

seks personer. 

 

Fosterhjemsteamet overtar ansvaret for oppfølging av barnet etter at Fylkesnemnda har fattet 

vedtak om plassering i fosterhjem. Det er altså ikke fosterhjemsteamet som undersøker saker 

før eventuell sak om omsorgsovertakelse. Revisjonen har blitt opplyst om at denne ordningen 

fungerer bra. Per april 2015 hadde teamet ansvaret for oppfølging av om lag 50 barn i 

fosterhjem. 

 

Fosterhjemsteamet har nedskrevne rutiner for oppfølgingen. Disse framgår av 

barneverntjenestens rutinehåndbok (kapittel 11.9), samt egen rutine i dokument kalt «Rutiner 

for oppfølging av barn i fosterhjem». I sistnevnte dokument omtales blant annet rutine for 

kontroll av at rutiner for oppfølging faktisk blir etterlevd. Ved «uforsvarlig oppfølging» skal 

dette meldes oppover i kommunens ansvarslinje. 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at teamet hadde utfordringer med å gjennomføre 

tilfredsstillende oppfølging høsten 2014. På dette tidspunkt var det etter det som har blitt 

opplyst, svikt i oppfølgingen. Dette på bakgrunn av sykemeldinger i teamet. Ifølge leder av 

barneverntjenesten var det per 31.12.2014 enkelte barn som ikke var fulgt opp på en 

tilstrekkelig måte. Det ble videre nevnt at det nok finnes tilfeller der det ikke er gjennomført 

besøk i fosterhjem i det omfang forskriften krever. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om 

at teamet per april 2015 var fulltallig og a-jour med oppfølgingsarbeidet.  

 

I barneverntjenestens rutinehåndbok framgår det at besøk i fosterhjem skal skje «minimum 

fire ganger i året, med redusering til minimum to ganger i året i stabile fosterhjem etter to års 

plassering». I intervju har revisjonen blitt opplyst om at de fleste fosterhjemmene blir besøkt 

fire ganger i året. Dette skjer på bakgrunn av en plan som lages i desember/januar. I 

barneverntjenestens innrapporterte tall til fylkesmannen for siste halvår 2014 framgår det at 

det ikke var gjennomført oppfølgingsbesøk i 20 av 43 fosterhjem i denne perioden. Dette 

utgjør om lag 46 prosent av fosterhjemmene. 

 

Noen fosterhjem besøkes imidlertid ikke mer enn to ganger i året. Dette som et resultat av 

vedtak om dette. I andre tilfeller besøkes fosterhjemmene mer enn fire ganger i året. Dette på 

bakgrunn av vurdering av at det er behov for dette.  

 

Besøkene i fosterhjemmene tar utgangspunkt i en mal for hva som skal undersøkes. I intervju 

ble det opplyst om at det alltid legges til rette for samtaler med barna uten at fosterforeldrene 

er til stede. Noen ganger skjer dette utenfor fosterhjemmet, for eksempel på kafè. I intervju 

ble det videre opplyst om at det skrives rapport etter fosterhjemsbesøkene. Rapportene sendes 

blant annet til det fosterhjemmet det gjelder. 
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Fosterhjemsteamet har også kontakt med fosterhjem utover de lovpålagte besøkene. I intervju 

ble det blant annet nevnt at de har mye kontakt med fosterhjemmene via telefon. Slike 

samtaler gjelder i stor grad praktiske forhold. Det er i hovedsak fosterforeldrene som tar 

kontakt, og ikke så mye barnet selv. For barn plassert i institusjon er det mer vanlig at 

barnet/ungdommen selv tar kontakt med barneverntjenesten. 

 
5.3.3 Vurderinger 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt 

barns situasjon i fosterhjemmet. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har etablert 

system for gjennomføring av dette. Revisjonen vil spesielt trekke fram det forhold at det er 

etablert et eget oppfølgingsteam som har ansvaret for dette arbeidet. Hovedregelen i 

fosterhjemsforskriften er at barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet minimum fire 

ganger året. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke klarer å gjennomføre besøke i 

fosterhjemmene i tråd med dette kravet. I enkelte tilfeller besøkes fosterhjemmene to ganger i 

året. Dersom visse vilkår er oppfylt er dette tillatt. Det er ikke noe lovkrav at det skal 

utarbeides rapporter etter besøkene. Revisjonen registrerer imidlertid at barneverntjenesten 

utarbeider rapporter etter besøkene, noe som må vurderes som svært positivt.  

 
5.3.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at det ikke fullt ut gjøres oppfølging av barnas situasjon i 

fosterhjemmet slik forskriften krever. 

 

5.4 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke fullt ut gjennomfører oppfølging av barn 

med tiltak på en tilstrekkelig måte. 
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6. ER DET ETABLERT ET TILFREDSSTILLENDE SYSTEM 
FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN? 
 

6.1 Revisjonskriterier 

 Det skal finnes beskrivelser av hvordan barneverntjenesten er organisert, samt hva 

som er tjenestens hovedoppgaver og mål. 

 Ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap om fagområdet. 

 Det skal finnes rutiner for bruk av erfaring som grunnlag for forbedring av tjenesten. 

 Det skal finnes rutiner for å skaffe oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare 

for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Det skal finnes rutiner for å kontrollere, evaluere og forbedre prosedyrer og rutiner. 

 Det skal finnes rutiner for å overvåke internkontrollen. 

6.2 Data 

6.2.1 Generelt 

Barneverntjenesten har utarbeidet et dokument kalt «Internkontroll for barneverntjenesten». 

Dokumentet ble sist oppdatert i mars 2015. Barneverntjenesten har også en egen perm kalt 

«Internkontroll». Denne inneholder en rekke dokumenter som er knyttet til 

barneverntjenestens system for internkontroll. Denne inneholder blant annet følgende 

dokumenter: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – «Alta vil» 

 Årshjul for barn- og ungetjenesten – barneverntjenesten 

 Internkontroll for barneverntjenesten 

 Arbeidsinstruks for avdelingsledere i barn- og ungetjenesten 

 Kurs- og kompetanseplan for barneverntjenesten 2013/2014 

 Oversikt over ansatte i barneverntjenesten og deres kompetanse 

 ROS-analyse for barn- og ungetjenesten 

 Retningslinjer for håndtering av avvik 

 Ulike rutinebeskrivelser (herunder for meldinger og undersøkelser) 

 

Det er utarbeidet et årshjul for barn- og ungetjenesten, som barnverntjenesten er en del av. 

Av denne framgår de hovedaktiviteter som skal gjøres hver måned i løpet av et kalenderår. 

Dette gjelder for eksempel personalmøter (en gang hver måned), teammøter, fagledermøter, 

internevaluering av vinter-/vårhalvåret (juni), internevaluering av høsthalvåret (desember), 

medarbeidersamtaler, samarbeidsmøter, samt utarbeiding av henholdsvis virksomhetsplan, 

årsrapport og kompetanseplan. 

 
6.2.2 Organisering, hovedoppgaver og mål 

I dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» framgår det informasjon om hvordan 

barneverntjenesten er organisert, hovedoppgaver og formål.  
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6.2.3 Kunnskap om fagområdet 

I dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» framgår det at «alle ansatte skal ha 

tilstrekkelig kunnskap og nødvendig kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet, samt om 

tjenestens internkontroll». Det er videre fastsatt mål om at tjenesten skal inneha «riktig og 

nødvendig kompetanse innenfor tjenesteområde». Barneverntjenesten har en egen kurs- og 

kompetanseplan. Denne skal gjennomgås og evalueres en gang per år. I dokumentet 

«Internkontroll i barneverntjenesten» blir det også listet opp ulike tiltak som skal sikre at de 

ansatte har den nødvendige og riktige kompetanse. Eksempel på dette er kartleggingsskjema 

for kompetanse, opplæringsplan, funksjonsbeskrivelser, ansettelsesavtaler, rutineperm for 

nyansatte, personalmøter og opplæring i internkontroll.  

 

I intervju ble det opplyst at alle ansatte i barneverntjenesten har formell utdanning som er 

relevant for det å jobbe i barneverntjenesten. Barneverntjenestens egen liste over ansatte viser 

at de ansatte er barnevernspedagoger eller sosionomer. Barneverntjenesten har også en 

oversikt over hvilken utdanning de ansatte har, herunder etter- og videreutdanning. 

 
6.2.4 Rutiner for bruk av erfaring 

I dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» er det lagt opp til at både erfaringer fra 

ansatte, samarbeidspartnere, oppdragstakere og tjenestemottakere skal brukes i arbeidet med å 

forbedre tjenestene.  

 

Fra ansatte skal erfaringen innhentes via daglig og kontinuerlig kontakt, drøfting og 

erfaringsutveksling. Det nevnes flere tiltak for å oppnå dette. Eksempel på slike tiltak er faste 

fagmøter en gang i uka, minimum to fagdager per år, bruk av avviksmeldinger, 

medarbeidersamtaler og årlig gjennomgang av internkontrollen. Innhenting av erfaring fra 

samarbeidspartnere er blant annet ment å skje gjennom faste samarbeidsmøter. Innhenting av 

erfaring fra oppdragstakere (støttekontakter og fosterforeldre) er ment å skje ved innhenting 

av informasjon fra disse.  

 

Barneverntjenesten benytter ikke tradisjonelle brukerundersøkelser i sitt arbeid med å få 

tilbakemeldinger fra tjenestemottakere. Dette framgår både av opplysninger gitt i intervju og 

av innrapporterte opplysninger til KOSTRA/SSB.  Imidlertid er innhenting av erfaring fra 

tjenestemottakere ment å bli gjennomført ved hjelp rutiner for tilbakemeldinger som er 

innbakt i prosedyrene for saksbehandling og undersøkelser (herunder fra møter og liknende). 

Eksempel på dette er tilbakemeldinger i forbindelse med undersøkelsessak og 

tilbakemeldinger i forbindelse med tiltakssaker. Barneverntjenestens innhenting av 

tilbakemelding fra tjenestemottakerne er også omtalt i kapittel 2 i barneverntjenestens egen 

rutinehåndbok. Her framgår det at barneverntjenesten «skal gjøre bruk av erfaringer fra 

tjenestemottakere til forbedring av tjenesten». I rutinehåndboken er det nevnt spørsmål som 

det er relevant å ta opp med tjenestemottakerne. Det framgår videre at tilbakemeldingene som 

gis skal føres inn i sluttrapporten fra undersøkelsen. Innhenting av tilbakemeldinger fra 

tjenestemottakere er også omtalt i rutinehåndboken kapittel 4.6.8. Her framgår det at det skal 

innhentes tilbakemelding i forbindelse med oppfølging av hjelpetiltak. Tilbakemeldingene 

skal dokumenteres i fagprogrammet Familia som en del av evalueringsrapportene.  

 
6.2.5 Kontroll, evaluering og forbedring av prosedyrer og rutiner 

I dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» er det to kapitler som tar for seg 

hovedaktiviteter for kontroll, evaluering og forbedring av tjenestene.  
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Det ene kapitlet gjelder kartlegging av risiko og sårbarhetsanalyse. Denne omhandler rutiner 

for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Det framgår her at barneverntjenesten 

«skal kartlegge områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav». Det nevnes videre en rekke områder som anses å være kritiske. Eksempel 

på dette er tidsfrister, henleggelser, tiltaksplaner/omsorgsplaner, saksbehandling og vedtak. 

Til støtte for dette arbeidet er det utarbeidet rutiner, herunder rutiner for å avdekke områder i 

virksomheten hvor det er fare for svikt og rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser. Etter slike 

analyser utarbeides det handlingsplaner med tiltak og oversikt over hvem som har ansvaret for 

gjennomføringen av tiltakene.  

 

Det andre kapitlet gjelder tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og 

forskrift. Her framgår det hva som skal gjøres for å «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere 

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

opp og forebygge overtredelser av lovgivningen». Det nevnes en rekke tiltak som skal bidra til 

dette. Dette er blant annet følgende: 

 

 Sikre at arbeidstakere har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder 

for tjenesten 

 Rutinehåndbok (som reduserer usikkerhet om hvordan arbeidsoppgavene skal utføres) 

 Kvello-kartlegging (som igjen kvalitetssikrer undersøkelsesarbeidet) 

 Saksgjennomgang en gang per måned  

 Rutiner for avviksmeldinger 

 Tilbakemelding fra ansatte (blant annet gjennom medarbeidersamtaler) 

 Ros-analyser 

 

Som en del av barneverntjenestens internkontroll inngår kommunens felles system for 

avviksmeldinger.
46

 Målsettingene med dette systemet er blant annet å bedre kvaliteten på 

tjenestene og å sikre at brudd på lover, forskrifter og virksomhetens egne prosedyrer ikke 

gjentar seg. Disse retningslinjene tar for seg formålet med disse, definisjon og beskrivelse av 

avvik og uønskede hendelser, regelverket for håndtering av avvik, ansvarsforhold, 

framgangsmåte for håndtering av avvik og beskrivelse av en årlig gjennomgang av systemet 

for avvikshåndtering. Systemet inneholder også en mal for avviksmeldinger. 

 
6.2.6 Overvåking av internkontrollen 

I dokumentet «Internkontroll for barneverntjenesten» er det et eget kapittel som omhandler 

overvåking av internkontrollen. Her framgår det at barneverntjenesten «skal foreta 

systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i tjenesten». Tiltak som nevnes i dette arbeidet 

er regelmessig gjennomgang av virksomheten ved hjelp av saksgjennomgang, fagmøter, 

personalmøter og avviksmeldinger. Det er leder av barneverntjenesten som har ansvaret for at 

internkontrollen overvåkes. I intervju ble det opplyst at dette skjer i samarbeid med leder av 

barn- og ungetjenesten. 

6.3 Vurderinger 

Det skal finnes beskrivelser av hvordan barneverntjenesten er organisert, samt hva som er 

tjenestens hovedoppgaver og mål. Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har dette på 

plass.  
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 Alta kommune: Retningslinjer for håndtering av avvik/uønskede hendelser.  
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Ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap om fagområdet. Vår undersøkelse viser at dette er 

tilfellet. 

 

Det skal finnes rutiner for bruk av erfaring som grunnlag for forbedring av tjenesten. Vår 

undersøkelse viser at barneverntjenesten har rutiner for dette. 

 

Det skal finnes rutiner for å skaffe oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Det skal videre finnes rutiner for å 

kontrollere, evaluere og forbedre prosedyrer og rutiner. Vår undersøkelse viser at 

barneverntjenesten har systemer for dette. 

 

Det skal finnes rutiner for å overvåke internkontrollen. Vår undersøkelse viser at 

barneverntjenesten har rutiner for dette.  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor vurderer revisjonen det slik at barneverntjenesten 

har et tilfredsstillende system for internkontroll.  

6.3 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har etablert et tilfredsstillende system for 

internkontroll.  
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7. FØRER ALTA KOMMUNE TILSYN MED BARNAS 
SITUASJON I FOSTERHJEM I TRÅD MED KRAV I 
FORSKRIFT? 
 

Dette kapitlet omhandler kommunens organ for tilsyn med fosterhjem. 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen som fosterhjemkommune skal føre tilsyn med barnas situasjon i 

fosterhjemmet. 

7.2 Data 

Organisering 

Alta kommune er en pilot-kommune når det gjelder den måte tilsynsfunksjonen er organisert 

på. 

 

I Alta kommune er det operative ansvaret for gjennomføringen av tilsyn delegert til et eget 

tilsynsorgan, som per april 2015 var bemannet med en deltidsstilling (50 %). Denne stillingen 

er administrativt underlagt rådmannen, med assisterende rådmann som nærmeste 

overordnede.
47

 Kommunens tilsynsfører er imidlertid faglig uavhengig av kommunens 

administrative ledelse. En nærmere beskrivelse av stillingens ansvarsområde og oppgaver 

framgår av egen stillingsbeskrivelse for stillingen. For ordens skyld vil vi nevne at stillingen 

ikke inngår som en del av kommunens barneverntjeneste.   

 

Tilsynsfører er utdannet sosionom med spesialisering innen rusfeltet. Hun har relevant 

erfaring fra arbeid med barn i varierende alder, og har særlig kjennskap til barn i krise, 

psykiatri og funksjonshemmede. Tilsynsføreren har videre god erfaring i å samtale med barn 

og unge. 

 

I intervju ble det opplyst at den som fører tilsyn på vegne av kommunen har ansvaret for 34 

fosterhjem, noe som ble uttrykt at ligger på grensen for det en kan rekke over i en 50 % 

stilling. Det har derfor blitt diskutert hvorvidt det er behov for å utvide tilsynsorganet til å 

bestå av ytterligere en deltidsstilling. Som en følge av dette ble det lyst ut en ny deltidsstilling 

(20 %) som tilsynsfører i kommunen i mai 2015.
48

 

 

Oversikt over fosterhjem i kommunen 

Tilsynsorganet har en oppdatert oversikt over fosterhjem i Alta kommune. Denne viser at det 

er 36 fosterhjem i Alta kommune per april 2015. For to av fosterhjemmene er det avtalt at 

tilsynet skal gjøres av en annen kommune. 

 

Plan for tilsyn 

I intervju ble det opplyst at tilsynsorganet har en plan for de tilsyn som skal gjennomføres. 

Planen lages i samarbeid med fosterhjemmene.  
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 Saksfremlegg til kommunestyret; Opprettelse av kommunalt organ for tilsyn med barn i fosterhjem; Sak PS 

31/14 og stillingsbeskrivelse for tilsynsfører-funksjonen.  
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 Intern utlysning: Utlysningstekst på Alta kommunes hjemmeside. 
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Rutiner for kontroll og tilsyn med barn i fosterhjem 

Tilsynsorganet har en rekke dokumenter som på hver sin måte beskriver tilsynsorganets 

funksjon, herunder prosessbeskrivelser for tilsyn med barn i fosterhjem. Revisjonen har blitt 

informert om at disse er oppdatert i forhold til ny veileder på området.
49

 

 

Tilsynets omfang 

I tilsynsorganets egne rutiner for gjennomføring av tilsyn framgår det at besøkshyppigheten 

skal være fire tilsynsbesøk i året, men at besøkshyppigheten kan reduseres til to ganger året 

når barnet er fylt 15 år. Revisjonen har blitt informert om at tilsynsorganet per mai 2015 ikke 

har noen fosterhjem der tilsynet er redusert til to ganger per år. Dette betyr at alle 

fosterhjemmene skal besøkes fire ganger i året. Revisjonen har videre blitt informert om at 

enkelte fosterhjem (skal) besøkes oftere enn fire ganger i året.  

 

Kommunens (nye) tilsynsorgan overtok ansvaret for tilsynet med fosterhjem i Alta kommune 

høsthalvåret 2014. Dette betyr at tilsynsorganet ikke har hatt ansvaret for tilsyn i et helt år per 

april 2015. Dette gjør at vi ikke har kunnet undersøke om tilsynsorganet faktisk har 

gjennomført tilsyn i det omfang per år som loven krever. Vi har imidlertid gjennomgått et 

utvalg på 11 mapper for fosterhjem for å se hva som er status for antall tilsyn i de utvalgte 

fosterhjemmene per april 2015. Dette gir en indikasjon på om det lar seg gjøre å få 

gjennomført fire tilsyn i løpet av året i de respektive fosterhjem. Vår gjennomgang av mapper 

for utvalgte fosterhjem viser at tilsynsorganet per april hadde gjennomført minst to 

tilsynsbesøk i de fleste fosterhjem som vi har undersøkt.  Dette indikerer at tilsynsorganet har 

en framdrift i mengden tilsyn som gjør at det mest sannsynlig vil være gjennomført fire tilsyn 

i alle fosterhjem i løpet av en ettårs-periode.  

 

I intervju ble det opplyst at det er vanlig å ha et informasjonsmøte med nye fosterhjem i 

samarbeid med barneverntjenesten i omsorgskommunen. Disse møtene regnes imidlertid ikke 

som en del av tilsynene. I intervju ble det videre opplyst at tilsynsbesøkene stort sett varer i 1 

-1,5 timer. Noen ganger er de noe kortere. 

 

Tilsynets innhold 

I tilsynsorganets eget informasjonsskriv om tilsynsfører heter det blant annet at tilsynet skal 

snakke med barnet om dennes situasjon i fosterfamilien. I intervju ble det opplyst at et tilsyn 

starter med at tilsynsorganet ringer og spør om vedkommende kan komme på besøk. De 

undersøkelser som gjøres under besøket tar utgangspunkt i en mal for gjennomføring av 

tilsyn.
50

 Under besøket blir det blant annet spurt om hva som har skjedd siden sist. Det ble 

videre opplyst at man har samtaler med fosterforeldrene og barnet (og da helst hver for seg).  

 

Tilsynsrapporter 

I intervju ble det opplyst at tilsynsorganet har en egen mal for føring av tilsynsrapporter. 

Denne malen viser at rapportene skal inneholde hva rapporten bygger på, hvordan besøket er 

gjennomført, det viktigste ved barnets situasjon i fosterhjemmet på tilsynstidspunktet, 

situasjonen i fosterfamilien, situasjonen i skole/barnehage, situasjonen vedrørende venner og 

fritid, kontakt og samvær med egen familie, forhold ved barnets fosterbarnstatus, 

vurdering/oppsummering og konklusjon. 

 

I intervju ble det opplyst at det skrives rapport fra de gjennomførte tilsyn. Vår gjennomgang 

av saksmapper for 11 fosterhjem viser at det skrives rapporter etter de gjennomførte tilsyn. I 
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 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; Veileder 2/2015; Tilsyn med barn i fosterhjem. 
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 Denne er basert på Rundskriv Q-1103; Tilsynsfører i fosterhjem – En veileder. 
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flere tilfeller var det imidlertid ikke skrevet rapport etter hvert enkelt tilsyn, men skrevet en 

samlerapport etter flere gjennomførte tilsyn. Dette forklares med at tilsynene ble gjennomført 

kort tid etter hverandre. I intervju ble det også opplyst om at rapportene oversendes til 

barneverntjenesten i omsorgskommunen med kopi til fosterhjemskommunen. 

 

Oppfølging av rapporter 

I intervju ble det opplyst at tilsynsorganet er nøye med å følge opp om de tiltak som foreslås i 

rapportene blir fulgt opp av omsorgskommunene. I de tilfeller der dette ikke skjer, oversender 

tilsynsorganet saken til fylkesmannen.  

7.3 Vurderinger 

Kommunen som fosterhjemskommune skal føre tilsyn med barnas situasjon i fosterhjemmet. 

Vår undersøkelse viser at kommunens tilsynsorgan har oversikt over fosterhjem i kommunen 

og rutiner for kontroll og tilsyn med barn i fosterhjem. Vår undersøkelse viser videre at det er 

dokumentert at det etter all sannsynlighet vil bli ført tilsyn i det omfang forskriften krever. 

Vår undersøkelse viser også at det i all hovedsak blir skrevet tilsynsrapport fra hvert 

gjennomført tilsyn. I noen tilfeller blir det skrevet samlerapport etter flere gjennomførte 

tilsyn. Revisjonen har ikke noen merknader til dette. 

 

På bakgrunn av dette vurderer revisjonen det slik at Alta kommunes tilsynsorgan fører tilsyn 

med fosterhjem slik fosterhjemsforskriften krever. Revisjonen registrerer imidlertid at de 

ressurser som er satt av til tilsyn per april  2015 kan være noe knappe sett i forhold til det 

antall fosterhjem som det skal gjøres tilsyn av. Revisjonen registrerer imidlertid at 

tilsynsorganet skal økes med en stilling på 20 %. 

7.4 Konklusjon 

På bakgrunn av vår undersøkelse er det grunn til å konkludere med at Alta kommune fører 

tilsyn med barnas situasjon i fosterhjem slik forskriften krever. 
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8. KONKLUSJONER 

8.1 Barneverntjenesten 

 
8.1.1 Hvordan blir barneverntjenestens generelle oppgaver ivaretatt? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ivaretar sine generelle oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Det finnes imidlertid et forbedringspotensial på dette området. 

Revisjonen vil spesielt nevne muligheten til å ha et mer organisert samarbeide med frivillige 

organisasjoner. 

 
8.1.2 Er saksbehandlingen i barneverntjenesten på et tilfredsstillende nivå? 

Vår undersøkelse viser at saksbehandlingen i barneverntjenesten ikke fullt ut er på et 

tilfredsstillende nivå. Dette betyr at det finnes forbedringspotensial på enkelte punkter. Dette 

gjelder særlig etterlevelse av fristen på tre måneder for gjennomføring av undersøkelser.  

 
8.1.3 Følger barneverntjenesten opp barn med tiltak på en tilstrekkelig måte? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten ikke fullt ut gjennomfører oppfølging av barn 

med tiltak på en tilstrekkelig måte. 

 
8.1.4 Er det etablert et tilfredsstillende system for internkontroll i barneverntjenesten? 

Vår undersøkelse viser at barneverntjenesten har etablert et tilfredsstillende system for 

internkontroll.  

 

8.2 Kommunens organ for tilsyn med fosterhjem 

 

8.2.1 Fører Alta kommune tilsyn med barnas situasjon i fosterhjem i tråd med krav i 
forskrift? 

På bakgrunn av vår undersøkelse er det grunn til å konkludere med at Alta kommune fører 

tilsyn med barnas situasjon i fosterhjem slik forskriften krever. 
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9. ANBEFALINGER 

9.1 Barneverntjenesten 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at 

barneverntjenesten iverksetter tiltak som bidrar til at  

 fristen på tre måneder for undersøkelser blir overholdt 

 at barn på tiltak følges opp på en tilstrekkelig måte 

 at anvendt regelverk gjengis i vedtak om hjelpetiltak 

9.2 Kommunens organ for tilsyn med fosterhjem 

Revisjonen har ikke gjort noen funn som tilsier anbefalinger fra vår side. 
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KILDER OG LITTERATUR 
 

Lover og forskrifter 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.07 1992  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.02.1967 

Forskrift om fosterhjem av 18.1.2003 

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

av 17.07 1992 

Ot.prp.nr.44 (1991-1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 

Rundskriv 

Barne- likestilling, - og inkluderingsdepartementet; Rundskriv Q-1/2014; Merknader til forskrift om 

fosterhjem §§ 8 og 9 – Tilsyn med barn i fosterhjem 

Barne- likestilling, - og inkluderingsdepartementet; Rundskriv Q-25/2005; Barnevernet og de 

forebyggende arbeidet med barn og unge og deres familier 

Barne- likestilling, - og inkluderingsdepartementet; Q-1103;Tilsynsfører i fosterhjem – En veileder 

 

Kommunale dokumenter - Alta kommune 

Alta kommune; Årsmelding for 2014 

Alta kommune; Årsmelding 2013 

Alta kommune; Årsmelding 2012 

Alta kommune; Notat vedrørende organisering av tiltaksteam i barn- og ungetjenesten 

Alta kommune; Stillingsbeskrivelse for tilsynsfører-funksjonen 

Alta kommune; Oppsummeringsrapport for Tiltaksteamet ved barn- og ungetjenesten; 2014 

Alta kommune; Informasjonsskriv om Ungdomskontakten 

Alta kommune; Retningslinjer for håndtering av avvik/uønskede hendelser 

Barneverntjenesten; Innrapporterte tall til fylkesmannen siste halvår 2014 

Barn- og ungetjenesten; Årshjul 

Internkontroll for barneverntjenesten (revidert mars 2015) 

Kommunestyret; Sak 141/12; Budsjett 2013 

Kommunestyret; Saksfremlegg til kommunestyret; Opprettelse av kommunalt organ for tilsyn med 

barn i fosterhjem; Sak PS 31/14 

Rutinehåndbok for barneverntjenesten 

 

Internett 

Veiledningssentret i Nord-Norge 

http://veiledningssenter.no/nord-norge  

Jul med mening 

http://www.jul-med-mening.no/  

Fritid med bistand 

http://www.fritidmedbistand.no/ 

Ungdomskontakten i Alta 

https://www.facebook.com/UtekontakteniAlta?fref=ts 

 

 

http://veiledningssenter.no/nord-norge
http://www.jul-med-mening.no/
http://www.fritidmedbistand.no/
https://www.facebook.com/UtekontakteniAlta?fref=ts
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

 
Hei 

 

Ønsker å gi følgende tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten: 

 

Forvaltningsrevisjonens rapport gir et relativt godt bilde av status i barneverntjenesten i Alta 

kommune. 

 

Av forbedringsområder nevnes: 

 Fristbrudd i undersøkelsessaker: Dette er avvik som ledelsen er kjent med og som i 

hovedsak skyldes mange langtidssykemeldte arbeidstakere. Det er satt inn tiltak i 

form av tilsetting av to midlertidige stillinger. Når alle stillinger er i drift vil dette 

avviket bli lukket. På tross av dette viser tabell at Alta kommune ikke utmerker seg 

negativt med hensyn til fristbrudd. Samlet sett har Alta høyere produktivitet i 

barneverntjenesten enn det som er tilfellet for sammenligningskommunene. 

 Barn som er fylt 15 år skal underrettes om vedtak. Her vil praksis endres med 

bakgrunn i tilsynets påpekning. 

 Barnevernet har gode rutiner for oppfølging av barn med tiltak, men disse 

etterleves ikke godt nok i praksis. Dette har sammenheng med mange sykemeldte 

arbeidstakere. 

 Anvendt regelverk gjengis i vedtak om hjelpetiltak. Her vil praksis endres med 

bakgrunn i tilsynets påpekning. 

 

Generelle kommentarer: 

 Alta kommune har et effektivt og velfungerende barnevern – noe som 

fremkommer av tabellene under pkt. 2.3. 

 Internkontrollsystemet i Barnevernet er tilfredsstillende – de avvik/anbefalinger 

som fremkommer i rapporten skyldes i all hovedsak langtidssykemeldinger. Det vil 

si at det ikke er nok personalressurser til å følge godt nok opp. 

 Det forebyggende arbeidet i hele Barn og ungetjenesten ser ut til å virke etter 

hensikten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Atle Hansen 
Rådmann 
 
Alta kommune 

 

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 

 Telefon: +47 78 45 53 06 
 Mobil: +47 957 65 212 
 E-post: bjha@alta.kommune.no 

 Hjemmeside: www.alta.kommune.no 

mailto:bjha@alta.kommune.no
https://www.alta.kommune.no/
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VEDLEGG 2: UTVALGTE BESTEMMELSER 
 

Lov om barneverntjenester 

 
§ 1-1. Lovens formål.  

Formålet med denne loven er  

- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 

 

§ 2-1. Kommunens oppgaver.  

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ.  

Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et 

folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av 

klientsaker ha 5 medlemmer.  

I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver 

etter denne loven.  

Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder  

a) gi råd og veiledning, 

b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. annet ledd, 

c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 

d) iverksette og følge opp tiltak 

De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. annet og tredje ledd, utgjør 

kommunens barneverntjeneste.  

Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet 

er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres 

kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæring.  

 

§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.  

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

som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

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

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

 

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

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige 

organer.  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan 

bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal 

barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale 

planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet 

 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner 

   Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med 

barn og unge. 

 

 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten.  

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

vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3.  
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§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.  

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak 

etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. 

Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den 

skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om 

undersøkelsen blir spredt unødig.  

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i 

første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.  

Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i 

enerom. Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige 

overgrep i hjemmet, jf. § 4-12 første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet 

skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse.  

 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.  

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter 

ved råd, veiledning og hjelpetiltak.  

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner 

har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å 

oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved 

avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten 

også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får 

tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan 

videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner tilsynsfører for barnet.  

Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.  

Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre 

egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn 

når vilkårene i § 4-12 er til stede.  

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre 

hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller i senter for 

foreldre og barn. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig 

omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta 

omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf.  

 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak.  

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 

Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere 

om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak 

 

§ 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn.  
  Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes  

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i 

forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, 

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn 

får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller 

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi 

foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet 

befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold 

for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.  

Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.  
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§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse.  

Barneverntjenesten skal nøye følge utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om 

omsorgsovertakelse for, og likeledes utviklingen til deres foreldre. Barneverntjenesten skal kort tid 

etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom 

foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med 

øvrige hjelpeinstanser.  

 

§ 4-22. Fosterhjem.  

Med fosterhjem menes i denne lov 

 

a) private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om 

hjelpetiltak etter § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje 

ledd,  

 

b) private hjem som skal godkjennes i henhold til § 4-7.  

 

Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og 

som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om 

oppholdets varighet m.m., jf. § 4-15. 

 

Departementet kan gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles ved valg av fosterhjem, om 

fosterhjemmenes rettigheter og plikter, om barneverntjenestens plikt til veiledning og oppfølging av 

fosterhjemmene, og om tilsyn med barn i fosterhjem. 

 

Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. 

 

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til 

barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i 

fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. 

 

Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning. 

 

 

§ 6-1. Anvendelse av forvaltningsloven.  

Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i denne loven.  

Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne loven skal regnes som enkeltvedtak. 

 

§ 6-4. Innhenting av opplysninger.  

Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder eller slik 

at vedkommende har kjennskap til innhentingen. 

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, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24. Like med offentlige myndigheter regnes 

organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter 

pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven plikter offentlige myndigheter å 

gi slike opplysninger. Etter pålegg fra disse organer plikter offentlige myndigheter i forbindelse med 

sak som fylkesnemnda skal avgjøre etter §§ 4-19, 4-20 og 4-21, også å gi de opplysninger som er 

nødvendige for å kunne vurdere om en flytting tilbake til foreldrene, eller samvær med dem, vil kunne 

føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i §§ 4-10, 4-11 eller 4-12.  

Også yrkesutøvere i medhold av lov om helsepersonell mv., lov om psykisk helsevern, lov om 

helsetjenesten i kommunene, lov om familievernkontorer og meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov 

om ekteskap), samt lov om frittståande skolar plikter å gi opplysninger etter reglene i andre ledd.  
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§ 6-9. Frister og ileggelse av mulkt.  

En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige 

tilfelle kan fristen være seks måneder.  

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

er besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde etter kapittel 7, 

regnes undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt forslag til tiltak for 

fylkesnemnda i henhold til § 7-3.  

Ved oversittelse av fristene kan Fylkesmannen ilegge kommunen mulkt. Det samme gjelder 

ved oversittelse av fristen nevnt i §  

4-2. Departementet kan gi forskrifter om gjennomføringen av ordningen og om mulktens størrelse. 

 

§ 7-3. Forberedelse til sak som nevnt i § 7-2 bokstav a til f. (sak til fylkesnemnda) 

En sak som nevnt i § 7-2 bokstav a til f innledes ved at barneverntjenesten utarbeider forslag 

om tiltak etter vedkommende bestemmelse. I forslaget skal barneverntjenesten gjøre rede for de 

omstendigheter som legges til grunn for det tiltak barneverntjenesten foreslår skal settes i verk. De 

skriftlige uttalelser og forklaringer som forslaget bygger på, skal vedlegges, og det skal opplyses om 

hvilke personer som skal gi forklaring for fylkesnemnda. Når saken gjelder krav fra den private part 

om endringer i et tidligere vedtak, skal barneverntjenesten forberede og oversende saken til 

fylkesnemnda snarest mulig og senest innen tre måneder fra barneverntjenesten mottok kravet. I 

særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. 

Barneverntjenesten bør under saken være representert av en advokat.  

I tilfelle der kommunestyret etter § 2-1 annet ledd har besluttet å legge til et folkevalgt organ 

sakstyper der fylkesnemnda har vedtakskompetansen, skal administrasjonens forslag forelegges dette 

organet. Dersom de folkevalgte er enige, skal forslaget med eventuelle merknader omgående sendes 

fylkesnemnda. Haster saken, kan den sendes til nemnda uten at den er forelagt de folkevalgte på 

forhånd.  

Dersom fylkesmannen etter klage, jf. § 6-5, eller på annen måte blir kjent med forhold som 

tilsier at det bør iverksettes tiltak som forutsetter vedtak i fylkesnemnda, kan fylkesmannen fremme 

forslag som nevnt i første ledd.  

 

Forvaltningsloven 

 
§ 11 a Saksbehandlingstid, foreløpig svar 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorgan som mottok henvendelsen, snarest mulig gi foreløpig svar. I svaret skal det 

gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når 

svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

§ 17 Forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt 

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.  

Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han 

driver eller planlegger, og parten etter § 18 jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse 

opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når  

 

a)opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken 

eller parten ikke har kjent oppholdssted, 
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b)rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, 

 

c)opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er 

unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort 

kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. 

 

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må 

forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter § 18 jfr. § 19 har rett 

til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om 

hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med 

retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter.  

Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som 

nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har 

erklært at det ikke er nødvendig.  

 

§ 18 Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i 

denne paragraf eller § 19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder 

dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En 

mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt.  

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har 

utarbeidd for sin interne saksforberedelse. Han har heller ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument 

for den interne saksforberedelse som er utarbeidd  

a) av et underordnet organ, 

b) av særlige rådgivere eller sakkyndige,  

c) av et departement til bruk i et annet departement. 

Bestemmelsen i foregående punktum omfatter også dokument som gjelder innhenting av dokument 

som nevnt under bokstavene a, b eller c.  

  Selv om dokumentet er unntatt etter reglene i annet ledd, har parten rett til å gjøre seg kjent med de 

deler av det som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av 

faktum. Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger uten betydning for avgjørelsen og heller ikke 

når opplysningene eller bearbeidelsen finnes i et annet dokument som parten har adgang til.  

Annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller 

fylkeskommunalt folkevalgt organ.  

 

§ 19 Innskrenket adgang til visse slags opplysninger.  

       En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument  

a) som er av betydning for rikets sikkerhet, forholdet til fremmede stater eller landets forsvar, 

b) som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger 

og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen 

næringsvirksomhet, eller 

c)som det av hensyn til hans helse eller hans forhold til personer som står ham nær, må anses 

utilrådelig at han får kjennskap til; likevel slik at opplysningene på anmodning skal gjøres kjent for en 

representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det. 

       Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg 

kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder  

a) en annen persons helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. 

       Kongen kan gi forskrifter som for særskilte saksområder utfyller eller nærmere fastlegger hvordan 

§§ 18 og 19 skal anvendes. Når tungtveiende grunner taler for det, kan forskriftene også gjøre unntak 

fra disse paragrafer.  
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§ 20. Gjennomsyn og utlån av saksdokumenter  

Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan 

dokumentene skal gjøres tilgjengelig for partene. Dersom partsinnsyn kan motvirke muligheten for å 

få saken avklart, kan fastsettes at parten ikke skal ha adgang til dokumentene så lenge undersøkelser 

pågår. Eksamensbesvarelser og liknende prøver kan den som avlegger eksamen eller prøve, nektes 

adgang til inntil bedømmelsen er avsluttet.  

På anmodning skal en part gis avskrift, utskrift eller kopi av dokument. Advokat som opptrer 

som fullmektig for en part, skal få utlånt dokumentene når ikke særlige grunner taler mot det. Ved 

utlån bør det settes tidsfrist. Dersom ikke saksdokumentene blir tilbakelevert forvaltningsorganet i rett 

tid, er kravet om tilbakelevering særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 13.  

Har partene krav på å få se deler av et dokument, kan opplysningene gis dem ved utdrag av det 

dersom forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig.  

 Avskrifter, utskrifter og kopier skal gis vederlagsfritt. Kongen kan likevel gi forskrifter om betaling 

for avskrifter, utskrifter eller kopier.  

Når en part har anmodet om å få gjøre seg kjent med dokument som han etter § 18 har adgang til å få 

se, skal det settes ham en viss frist for mulig uttalelse, såfremt ingen frist er satt i medhold av § 16 

eller den fastsatte frist anses utilstrekkelig. Dette gjelder likevel ikke dersom hensynet til vesentlige 

offentlige eller private interesser taler mot utsettelse.  

 

§ 23 Formene for enkeltvedtak 

Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for 

forvaltningsorganet. 

 

§ 24, 1. ledd Når enkeltvedtak skal grunngis 

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. 

 

§ 25 Begrunnelsens innhold 

I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den 

utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også 

gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de 

faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en 

henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten legges 

ved kopi av framstillingen.  

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 

nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til 

retningslinjene være tilstrekkelig. 

 
§ 27, 1. ledd Underretning om vedtaket 

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så 

snart som mulig. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke 

særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretningen skriftlig. 

 

§ 27, 3. ledd  

I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 

nærmere framgangsmåte ved klage, samt om retten etter §18 jf § 19 til å se sakens dokumenter.   
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Forskrift om fosterhjem 

§ 7 Barneverntjenestens oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet  

Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt 

barns situasjon i fosterhjemmet. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan, jf. barnevernloven 

§ 4-5 eller plan for barnets omsorgssituasjon, jf. barnevernloven § 4-15.  

Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med 

plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer.  

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 

ansvaret etter første og annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer 

forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til 

minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år.  

 

 

§ 8. Tilsyn med fosterhjemmet  
 

    Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet 

frem til barnet fyller 18 år. Det skal gå klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement 

hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet. 

 

    Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med 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, herunder 

samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. 

 

    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. 

Fosterhjemskommunen skal legge vekt på å gi tilsynsoppgaver til personer som kan utføre oppgaven 

over tid. Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig 

funksjon overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene. Fosterhjemskommunen skal tilstrebe at 

tilsynspersonen har samme kulturelle eller språklige tilhørighet som barnet eller besitter kompetanse i 

minoritetsbarns eget språk eller kultur. 

 

    Fosterhjemskommunen skal gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning. Opplæringen 

skal blant annet omfatte rammene for barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, 

samtaler med barn, kunnskap om omsorgssvikt, rapportskriving og barnets rettigheter. 

 

    Fosterhjemskommunen skal ved barneverntjenestens godkjenning av fosterhjemmet 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 problemer i 

fosterhjemmet eller i forholdet til barneverntjenesten. 

 

 

§ 9. Utføring av tilsyn og rapportering  

 
    Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 

formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom fosterhjemskommunen vurderer 

forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan fosterhjemskommunen vedta at 

tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i 

fosterhjemmet i mer enn 2 år. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak 

fattes. 
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    Den som fører tilsyn skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. første ledd første 

punktum. 

 

    Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. 

Den som fører tilsyn skal ta kontakt med det enkelte barn. Barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på forholdene i fosterhjemmet. 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. Rapporten skal gi en vurdering av 

barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. 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 synspunkter, hva barnet har formidlet og om det bør 

innhentes ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal umiddelbart sendes 

fosterhjemskommunen. 

 

    Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at 

formålet med tilsynet må anses ivaretatt. Hvis rapporten har mangler, skal den som fører tilsyn skrive 

tilleggsrapport, og om nødvendig foreta supplerende vurderinger. Endelig rapport som er godkjent av 

fosterhjemskommunen skal umiddelbart videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i 

kopi til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen. Når rapporten viser alvorlige mangler i barnets 

omsorgssituasjon skal fosterhjemskommunen sende kopi av rapporten til fylkesmannen. 

 

    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. 

 

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 
barneverntjenester 

 
§ 4. Innholdet i internkontrollen 

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

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

barneverntjenester. 

 

Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal: 

 

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver 

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

oppgaver og myndighet er fordelt,  

 

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

gjelder for barneverntjenesten,  

 

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

samt om barneverntjenestens internkontroll,  

 

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

utnyttes,  

 

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

 

 
§ 5.Dokumentasjon 

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

av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. 

 

    Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 
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